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VLEK Ankeveense
Pad

De Arend Brainstorm Koppelcross

KORTENHOEF – Zaterdag 28 januari 

geeft Amicitia haar jaarlijkse winter-

concert in de Hervormde kerk op de 

Kortenhoefsedijk. De kerk is open 

vanaf 19.00 uur, om 19.30 begint het 

concert en de toegang is gratis. Na 

afloop is er een gezellige nazit in de 

Blokhut. 

DOOR: SASKIA LUIJER

‘Op reis langs de sterren’ deze titel staat 

op het affiche ter aankondiging van 

het concert. Een titel die verwijst naar 

het concertwerk Cassiopeia van Carlos 

Marques, dat de musici zelf hebben uit-

gekozen. De fanfareleden mochten uit 

vijf stukken een favoriet selecteren en 

dit werk kreeg de absolute voorkeur. 

Iets wat dirigent Henrie Pastoor tijdens 

de wekelijkse repetities direct opviel: 

“Dat merk je toch, dan loopt het ge-

woon makkelijker. Want hier sta je als 

muzikant zelf achter.”

Sterren en solo’s 

Naast het sterrenbeeld Cassiopeia ko-

men er tijdens het concert ook pop-

sterren voorbij. Zo speelt het orkest 

Hallelujah van Leonard Cohen en 

Ruby Tuesday van de Rolling Stones. 

Ook over dat laatste stuk is de dirigent 

erg tevreden. Het is namelijk geen po-

pliedje dat eenvoudig met couplet en 

refrein is gearrangeerd, maar het is echt 

een hele andere compositie geworden. 

“Dat past beter bij het orkest en is ook 

leuker om naar te luisteren” meent hij. 

En sterren zijn er natuurlijk ook bij de 

fanfare zelf te vinden. Zo speelt Marten 

Jongeling op de euphonium een prach-

tige solo bij The Lady Caliph van Ennio 

Morricone. Mooi om op deze manier 

het talent van de eigen leden wat meer 

voor het voorlicht te brengen.

Muzikantenliefde

Aangevuld met o.a. Nordic Fanfare als 

krachtig openingswerk en Ammerland 

als ingetogen klankstuk, belooft het 

concert een gevarieerde avond te wor-

den. Eigenlijk zou het thema ook ‘mu-

zikantenliefde’ kunnen zijn, mijmert 

Pastoor: “Het zijn allemaal stukken die 

de muzikanten graag spelen. Toegan-

kelijke muziek, waarvan ik me niet kan 

voorstellen dat de luisteraars het niet 

mooi vinden.” Als speciale gast is tij-

dens de avond Henk Kollee aanwezig. 

Hij werd in 2016 Maestro d’Amicitia 

en haalt zijn hoofdprijs op door nog 

een keer de baton ter hand te nemen. 

Als gastdirigent leidt hij het orkest bij 

de uitvoering van de New Baroque Suite 

van Ted Huggens. Zij spelen hieruit de Ou-

verture en Air. Immers, bij een reis naar de 

sterren kan de lucht niet ontbreken.

Met Henk Kollee, winnaar ‘Maestro 2016’ 

Winterconcert Amicitia op 28 januari

Het aantal misdrijven in de gemeen-

te Wijdemeren is in 2016 met 5% ge-

daald ten opzichte van 2015. Deze 

daling is vergelijkbaar aan de ge-

middelde ontwikkeling in Midden-

Nederland (6%). 

Opvallende dalers in Wijdemeren zijn 

woninginbraken (-32%) en fietsdiefstal 

(-35%). Een opvallende toename be-

treft het aantal vernielingen (+12%) en 

het aantal meldingen van jongereno-

verlast (+102%). De absolute aantallen 

in Wijdemeren zijn laag waardoor pro-

centuele verschillen groot kunnen zijn. 

Geweld 

Het aantal geweldsmisdrijven is in 

2016 gestegen met 2%. Bij geweldsmis-

drijven gaat het in Wijdemeren voor-

namelijk om bedreiging en mishan-

deling in bekende of huiselijke kring. 

Zedendelicten, straatroven en overval-

len doen zich nauwelijks voor. Opval-

lend aan de cijfers is de toename van 

het aantal bedreigingen met 79% Dit 

lijkt een hoge stijging, maar gelet op het 

absolute aantal (+11) valt deze stijging 

mee. Een positieve ontwikkeling is de 

afname van het aantal mishandelingen 

met 21%. 

Jeugd 

Het aantal meldingen van jongereno-

verlast is in 2016 met 102% gestegen. 

De meeste meldingen 

komen vanuit Loos-

drecht. Op eenheidsni-

veau steeg het aantal met 

13%. Het aantal meldin-

gen van jongerenoverlast 

fluctueert sterk door de 

jaren en seizoenen heen. 

Een mogelijke verklaring 

voor de toename van 

het aantal meldingen in 

2016 is de oproep van 

politie en gemeenten aan 

bewoners om jongereno-

verlast te melden. 

Veelvoorkomende criminaliteit 

Het aantal vernielingen nam toe met 

12%. Bijna de helft van de vernielingen 

zijn gepleegd in Loosdrecht. Ook het 

aantal auto-inbraken is met 9% geste-

gen. Opvallend is dat in 2016 vooral 

in Kortenhoef veel auto-inbraken zijn 

gepleegd. Voor de politie is dit een aan-

dachtspunt.  

Veiligheidsbeeld Wijdemeren

Brandweer duikt onder het ijs
Vakbekwaam blijven is belangrijk en 

daarom oefent het duikteam van brand-

weerpost Nederhorst den Berg elke dins-

dag en woensdag en regelmatig extra 

op zaterdag. Vorige week bereidden de 

brandweerduikers zich voor op eventu-

ele incidenten van personen of dieren op, 

door of onder het ijs. De duikers deden 

een zoekactie onder een dikke ijslaag. 

Het was koud maar alles is goed verlopen. 

Het team is er dus klaar voor om als het 

nodig is in actie te komen. Postcoördina-

tor Bart IJkhout is trots op zijn vrijwillige 

duikploeg die veel vrije tijd besteedt om 

zo nodig onder water hulpacties te kun-

nen uitvoeren.
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Za. 28 jan.: 19.00 uur:
 W. Balk en R. Simileer.
◗ St. Martinus     
 Zo. 29 jan.: 09.30 uur: 
 L. Wenneker.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 29 jan.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé en Liturgiegroep.

Verzorgingshuizen 
◗  De Kuijer 
 Wo. 1 febr.:  11.00 uur:  
 W. Balk. 

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 29 jan.: 10.00 uur:  
 Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 29 jan.: 10.00 uur: 
 Drs. E. Aarsen.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 29 jan.: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 29 jan.: 09.30 uur: 
 Ds. J. Berkhout.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 29 jan.: geen dienst 

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 29 jan.: 10.00 uur: 
 Geen opgave ontvangen. 
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 15 jan.: 10.00 uur:
 ds. J.W. Veltkamp 
 16.00 ds. E.J. Hempenius 

 

WANNEER TIJD WAT WAAR
za. 28 jan. 13.00 u. Open Middag Hist. Kring (tot 16 u.) Kerklaan, Kortenhoef. 
za. 28 jan. 13.00 u. Djembegroep BMOL World Percussion Meenthof, Kortenhoef
za. 28 jan.  19.30 u. Winterconcert Amicitia Herv. Kerk K’dijk Kortenhoef
zo. 29 jan. 10.30 u. Oogzorg Briljant Koppelcross 2017 Kininelaantje 3, ‘s-Graveland
zo. 29 jan. 15.30 u. Film ‘Buurman en Buurman’ Dillewijn, Ankeveen
zo. 29 jan. 15.30 u. Navarra Strijkkwartet Het Jagthuis, Ned. den Berg
wo. 01 feb. 09.30 u. Koter & Groter Café, knutselen Julianaweg 11A, Kortenhoef
do. 02 feb. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
do. 09 feb. 20.15 u.  Goethe en Schubert Kunst a.d. Dijk Oude Kerkje Kortenhoef
04 & 05 feb. 13.00 u. Expositie HNK/R Th uizbij, Julianaweg 11A, K’h.
do. 23 feb. 08.30 u. Muziek kennismakingsdag kinderen BMOL, ’t Akkoord, K’hoef
di. 28 feb. 19.30 u. Ontwerpen nieuwe democratie Aterlier Art-to-Join, K’hoef

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19 035 - 656 47 62
A. v.d. Heuvel, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03 (spoed: 254862)
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15
Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 
Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28
B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14
Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10
 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 
Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294-253519
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50
Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com
Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95
Versa Welzijn  035 - 623 11 00
Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50
Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001
Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073

Kinderopvang:
KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750
Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785
In de Heksenketel 035 - 5338982
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035
Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut 06 - 22301476
PSZ de Gruthut 0294 - 252359
Kinderopvang Thuiz bij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343
Kinderopvang Thuiz bij (Locatie Kremerschool) 06 - 33647460
Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:
Warinschool 0294 - 251351
Mr. Kremerschool 0294 - 251522
Jozefschool 0294 - 253336
Curtevenneschool 035 - 6561019
De Regenboog 035 - 6560408
Joseph Lokinschool 035 - 6561370
St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844
Buro Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 2
Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl
Wijkagent Dennis v. Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

Aanleveren van tekst 

Kopij in Word (doc bestand) 

opsturen voor vrijdag16.00 uur 

en voor de weekendactiviteiten 

is de sluitingstijd: 

zondag 20.00 uur. 

Kijk voor meer informatie op: 

www.weekbladwijdemeren.nl 

Kopij
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Politiek DOOR: SASKIA LUIJER

WIJDEMEREN – Vier weken na zijn 

aantreden als nieuwe wethouder 

van Wijdemeren, gaf Jan-Jaap de 

Kloet tekst en uitleg bij vragen van 

de commissieleden tijdens het over-

leg ‘Bestuur en Middelen’ op don-

derdag 19 januari. 

Het was even wennen, zo’n eerste com-

missievergadering. Helemaal toen 

VVD’er Robby Israel de nieuwe wet-

houder van DorpsBelangen aan de 

tand voelde door vragen te stellen over 

de rol van de raad bij de afvalstoffen-

verordening van de GAD. De Kloet 

legde uit dat het stuk erg laat was bin-

nengekomen en daardoor niet op tijd 

naar de raad was gestuurd. Een ant-

woord waarmee Israel geen genoegen 

nam, waarna burgemeester Martijn 

Smit bijsprong en voorstelde om “via 

een bypass” de raad te laten reageren.

Evaluatie jaarrekening

Bij het bespreken van de evaluatie van 

de jaarrekening 2015, gaf Jan-Jaap de 

Kloet zichzelf de opdracht “om strak-

kere regie te voeren op de jaarcijfers 

van 2016”. Het opstellen van de jaar-

rekening 2015 had vorig jaar namelijk 

voor veel gedoe gezorgd. Om de cijfers 

op tijd bij de provincie te kunnen aan-

leveren, was € 65.000 aan meerkosten 

gemaakt. Onder andere om externe 

mankracht in te huren ter ondersteu-

ning van de ambtelijke organisatie. 

Dit proces was door het college ge-

evalueerd en stond op de agenda van 

de commissie. Robby Israel, die samen 

met Joost Boermans in de auditcom-

missie zit, legde uit dat de organisatie 

tekort was geschoten. Het was niet te 

wijten aan gebrek aan kennis of inzet, 

maar iedereen die bij het opstellen van 

de jaarrekening betrokken was, had 

steken laten vallen. Fouten maken is 

menselijk, dus hij wilde niet met de 

vinger wijzen. Wel constateerde hij dat 

hierdoor vertraging was opgetreden, 

wat versterkt was door de uitbreiding 

van gemeentelijke taken in het sociaal 

domein en door onvoldoende capaci-

teit bij de accountant. Hij adviseerde 

om verder geen energie te steken in 

deze evaluatie, maar er vooral van te 

leren. Dit advies werd in grote lijnen 

ondersteund door de commissieleden, 

al hadden Joost Boermans (D66) en 

Gert Zagt (DLP) verwacht dat de eva-

luatie een tandje dieper zou gaan. Wet-

houder De Kloet benadrukte dat hij er 

vertrouwen in heeft dat het opstellen 

van de jaarrekening dit jaar goed ver-

loopt. De gemeente is overgestapt naar 

een andere accountant 

en zal extra aandacht 

besteden aan de com-

municatie met alle be-

trokkenen, waaronder 

zeker de raad. 

Democratische 

legitimatie

Om de raadsleden 

meer te betrekken 

bij wat er in Gooi en 

Vechtstreek gebeurt, 

zitten namens Wijde-

meren Dik van Enk 

en Gert Zagt als ‘re-

gioambassadeurs’ in 

een werkgroep. Omdat deze een jaar 

bestaat, stond de evaluatie hiervan ook 

op de agenda. “We willen met elkaar 

een sterkere regio en hoe je dat bereikt 

is een puzzel. Op deze manier creëer 

je meer betrokkenheid, meer uitwisse-

ling, meer begrip voor elkaar. Je weet 

beter wat er speelt” verduidelijkte Zagt 

zijn ervaringen. Ook Dik van Enk was 

enthousiast, al stelde hij zich niet op-

nieuw kandidaat voor nog een jaar. 

Naast wat discussie over de precieze 

invulling van de taken, waren de com-

missieleden positief over de rol van 

de regioambassadeurs. Alleen Robby 

Strakkere regie van De Kloet op jaarcijfers

WIJDEMEREN – Dinsdag 17 ja-

nuari sprak de commissie Maat-

schappelijke en Sociale Zaken in 

het gemeentehuis van Wijdemeren 

over de Regionale woonvisie en het 

Beleidsplan bescherming en op-

vang.

 

Programmamanager Hans Uneken gaf 

namens Regio Gooi en Vechtstreek een 

presentatie over het Beleid bescher-

ming en opvang. Een beleid dat gericht 

is op de meest kwetsbare inwoners van 

onze gemeente, zoals mensen met ver-

slavingsproblematiek, personen die te 

maken krijgen met huiselijke geweld 

of kindermishandeling, dak- en thuis-

lozen, bewoners die een beschermde 

woonvorm hebben of inwoners met 

verwarrend gedrag. Allemaal mensen 

die zorg, hulp, begeleiding of bescher-

ming nodig hebben, die soms overlast 

veroorzaken voor de omgeving, en 

waarvoor de lokale overheid verant-

woordelijkheden en bevoegdheden 

heeft. Hoe gaat Wijdemeren die vorm 

geven?

Hulp aan huis

Een belangrijke verandering in het 

nieuwe beleidsplan is dat deze zorg 

niet langer wordt georganiseerd vanuit 

en onder verantwoordelijkheid van de 

centrumgemeente in onze regio; Hil-

versum. Alle gemeenten in de Gooi en 

Vechtstreek gaan deze taken gezamen-

lijk vormgeven, om daarmee gemeen-

ten en gemeenschap dichter bij elkaar 

te brengen. Daarbij bieden zij de zorg, 

hulp en ondersteuning zoveel mogelijk 

lokaal, in de eigen gemeente, aan. En als 

het toch nodig is om dit over de gren-

zen heen te organiseren, dan blijft de 

gemeente altijd betrokken. De insteek 

is dus om mensen meer te behandelen 

in de omgeving waarin zij wonen, met 

ambulante ondersteuning en hulp aan 

huis. En om daarbij goed te kijken naar 

welke zorg bij welke situatie past. Het 

leveren van maatwerk dus. Sieta Ver-

meulen (VVD) en Ria Hennis (Dorps-

Belangen) vroegen zich af of er in de 

regio ook een psycholance gaat rijden, 

een speciale ambulance voor het ver-

voer van verwarde mensen. Hans Une-

ken lichtte doe dat er inderdaad wordt 

gezocht naar passend vervoer voor 

deze groep, omdat de politie hiervoor 

niet het meest geëquipeerd is. Maar dat 

kan ook een ander vorm krijgen dan de 

psycholance. Financiering speelt hier-

bij een belangrijke rol. Na het bespre-

ken van vragen en opmerkingen was 

de conclusie dat de commissieleden 

positief tegenover het plan stonden en 

ook tevreden waren over de reactie van 

de adviesraad. Op basis hiervan 

dient het college van B en W de 

zienswijze van Wijdemeren in 

bij de Regio.

De woonvisie

Ook de Regionale woonvisie 

stond op de agenda. Aan dit 

stuk waren al meerdere bij-

eenkomsten gewijd waarbij de 

raadsleden van Wijdemeren 

zich hard hadden gemaakt om 

extra aandacht te vragen voor 

de behuizing van jongeren en 

jonge gezinnen, voor de leef-

baarheid in de kleine dorpen, en voor 

de handhaving van de grens van be-

taalbare koopwoningen op € 180.000. 

Er heerste overall tevredenheid over 

het resultaat. Ram Lachman sprak na-

mens PvdA-GrL zijn complimenten 

uit: “Het is positief dat we dit met z’n al-

len tot stand hebben kunnen brengen, 

met een voortrekkersrol van mevrouw 

van Rijn.” Daar sloot VVD’er Martin 

Vuijk zich bij aan: “Ere wie ere toe-

komt” wijzend naar de overkant. Rosa-

lie van Rijn (CDA) nam de lofuitingen 

wat verlegen in ontvangst en stelde: 

“We moeten het nu gewoon gaan doen 

en uitvoeren.”

Foto CDA gemeenteraadslid 

Rosalie van Rijn

Bescherming, opvang en wonen in Wijdemeren

1 februari Koter & Groter Café 
Elke eerste woensdagochtend van de 

maand is er ’t Koter & Groter Café bij 

Thuizbij kinderopvang (Julianaweg 

11A). Het Koter & Groter Café is een 

ontmoetingsplek voor (aanstaande) ou-

ders en hun kinderen uit Kortenhoef en 

omgeving. Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en 

oppas, iedereen is van harte welkom tus-

sen 9.30 en 11.30 uur. Op woensdag 1 fe-

bruari is het ‘Valentijn knutselochtend’ en 

gaan we lekker samen met de kids aan de 

slag. Kom dus gezellig langs, de koffie en 

thee staat voor je klaar! Meer informatie 

vind je op www.koterengrotercafe.nl of 

de Facebookpagina @koterengrotercafe.

Israel ging hier niet in mee, omdat er bij 

regionale processen “volstrekt geen demo-

cratische legitimatie is.” Waarna René Voigt 

(DB) ervoor pleitte om deze woorden niet 

meer te gebruiken. “We hebben dat be-

stuurlijk systeem en daar zitten bepaalde 

consequenties aan”. Burgemeester Smit on-

dersteunde deze woorden: “De democrati-

sche legitimatie is gewoon minder op het 

moment dat je samenwerkt met anderen. 

Dan lever je wat in.” Dat klopt, al is het na-

tuurlijk wel de bedoeling dat het ook iets 

oplevert. 

Wethouder Jan-Jaap de Kloet
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

De Triboulet: voor al uw gou-

den en zilveren sieraden. Geo-

pend van wo t/m za van 11.00-

16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 

Weesp Kunstgebitten en repara-

ties klaar terwijl u wacht (ind. mo-

gelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 

SZ Weesp. Tel. 0294-418722

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

 Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers

Afvalcontainers Middenweg 106

Ned. den Berg 0294-251451

Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Helmut Smits voor al uw tuin-

aanleg/onderhoud, snoeiwerk 

en (sier)bestrating. Tel. 0294-

254598. 

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, @: 

info@harrit.eu

Helmut Smits voor al uw tuin-

aanleg/onderhoud, snoeiwerk 

en (sier)bestrating. Tel. 0294-

254598. 

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

MET NAALD EN DRAAD

Voor veranderwerk van kleding

en het maken van Gordijnen en

Vouwgordijnen.

Anneke de Kwant, Ankeveen

035-6562959 / 06-51997751

AB FAAS VERHUIZINGEN

Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

 

Wij hebben een uitgebreid cur-

susprogramma op onze web-

site staan van b.v. fimoles tot 

naailessen van alles wat. 

www.hobbykeldervaane.nl

BTW, weg ermee!

Om het nieuwe jaar goed in te 

luiden geven we heel januari 

21% korting op je totale bon!

www.Charleys-Diner.nl

Voetzorg Reehorst

Pedicurepraktijk in 

Nederhorst den Berg.

Meer info: 06-27228668 of

www.voetzorgreehorst.nl

BELLE MAKELAARDIJ 

Je bent zo verkocht!!!!

035-6560235

Lion Hoveniersbedr. BV 

Tuinaanleg, -onderhoud, 

bestratingen, grondverzet, 

gazonrenovatie, verhuur van 

minigravers, shovel en hoog-

werker 12 m. Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl  

Goede voornemens 2017

Nuzon de zonnepanelen

specialist voor deze regio.

Maak vrijblijvend een afspraak

en U krijgt direct de offerte.

info: 035 5822221

info@nuzon.nl

Trompe l’oeil- en landschap

schilderen. nicovanderwolk.nl 

035-6563060

Voetreflexologie

Hoofdpijn/Migraine

Nek-Schouderklachten

Stress en slapeloosheid

Menstruatieklachten

Overgangsklachten

Maag-darmklachten

Vermoeidheid/Burn-out

ADHD/ Rugklachten

tel:06-57392770

BTW, weg ermee!

Om het nieuwe jaar goed in te 

luiden geven we heel januari 

21% korting op je totale bon!

www.Charleys-Diner.nl

Voetzorg Reehorst

Pedicurepraktijk in 

Nederhorst den Berg.

Meer info: 06-27228668 of

www.voetzorgreehorst.nl

Niets leuker dan muziek 

die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

Kom lekker lunchen in

onze gezellige serre bij

www.landgoedderading.nl

Oven gedroogd, gestapeld 

Berkenhout Krat 1 m³ €130,-- .

Tel.: 06-22664828.

SCHAATSEN ? WIJ SLIJPEN 

ALLE SOORTEN SCHAATSEN

HAGENgereedschapslijperij

Trapgans 2a - Ankeveen

BestCare4Feet - pedicure 

Kortenhoef 06-11493208

www.bestcare4feet.nl

info@bestcare4feet.nl

Gloria van Vivaldi en 

andere mooie muziek voor

vrouwenkoor: Venerdì 

Mattina zoekt versterking

Repetities ma.avond. www.

venerdi-mattina.vpweb.nl

GITAARLES KORTENHOEF

De nummer #1 in lessen!!

Alle stijlen, bel of app

Bert Weijers 06-23190435

YOGA+:

www.prismacoaching.com 

06-41814252

Te huur garage P d Hooghl

Ned d Berg,tel:0640298774

Ervaar wat voetreflex-

behandeling met u doet

www.aandachtvoorzorg.nl

Tel:06-57392770

FAMILIEOPSTELLINGEN: 

www.prismacoaching.com 

06-41814252

Onafhankelijk financieel advies? 

www.smitvernooij.nl 

0294-253444

Sloten & Inbraakbeveiliging

Verbouw& Timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

Scheiden los je samen op 

www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

Kort nieuws
Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, 

inclusief de betaling daarvan. Aanleveren tot maandag 12.00 u voor verschijning. 

Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.  
Wijdemeertjes

Binnenkort in City of Wesopa: 

do., 26 jan. film, zo. 29 jan. mu-

ziek, wo. 1 febr. jeugd, do. 2 febr. 

film, vr. 3 febr. cabaret, za. 4 febr. 

muziek, zo. 5 febr. film. Info: 

www.wesopa.nl

Verzorgingshuis Amaris De 

Kuijer heeft een uitgebreid aan-

bod activiteiten en voorzienin-

gen, waar u ook als wijkbewo-

ner gebruik van kunt maken. 

Denkt u bv. aan de thuiszorg 

van Amaris of onze maaltijden-

service. Meer info: www.ama-

ris.nl/dekuijer of 085-0214040.

Bridgeclub La Porta Salute. 

Kom gezellig bridgen op de 

maandagavond om 19.30 uur 

in De Bergplaats in Ned. den 

Berg. Inl. 06-11102092.

Bridgeclub Nederhorst. Wilt u 

leren bridgen? Informeer vrij-

blijvend. Ook nieuwe gevor-

derde leden zijn welkom bij 

onze bridgeavonden op don-

derdag in De Bergplaats. Info: 

0634106030 of bridgeclub-

nederhorst@live.nl

Zomaar binnenlopen voor kof-

fie en een praatje met een paar 

gezellige mensen? Elke 1e en 3e 

woensdag v.d. maand v.a. 10 uur 

in de Bergplaats a.d. Kerkstraat.

Elke woensdag v.a. 13.15 uur 

Bridge-instuif in de Bergplaats 

te Ned. den Berg. Inl. 0294-

253103.

Elke vrijdag v.a. 19.30 uur ‘Man-

nenavond’ in het Soc. Cultureel 

Centrum a.d. Blijklaan in Ned. 

den Berg. Gastheer Fouad no-

digt alle mannen van harte uit.

Sleutels
en 
sloten
service

ZONNESTUDIO
Een belevenis apart

20 m zonnen 15 m betalen
7 d.p.w Open. vrij parkeren                                                                                                                             

Zuidereinde 254
`s-Graveland 035 6550705 
zonnestudioluxurasun.nl
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Politiek DOOR: SASKIA LUIJER

WIJDEMEREN – Een gevulde pu-

bliekstribune tijdens de commissie-

vergadering Ruimte en Economie 

op woensdag 18 januari. De bewo-

ners en eigenaren van de Emmaweg 

in Kortenhoef (VLEK) presenteerden 

hun plan voor het opschonen en 

aanpakken van het terrein achter de 

Emmaweg. 

Namens VLEK gaf architect Blokland 

een toelichting aan de commissiele-

den. Hij vertelde dat het terrein van de 

VLEK-eigenaren in totaal uit 10 hec-

tare bestaat. In het uitgewerkte plan 

wordt bijna 7 hectare teruggegeven 

aan de natuur en de overige grond ge-

bruikt voor huizenbouw. De bewoners 

willen hiermee ‘de verrommeling’ aan-

pakken. Zij willen het gebied opscho-

nen en daarmee meer ruimte en zicht 

creëren. Daarbij moeten de woningen 

een uitstraling krijgen die past bij het 

landschap, afgestemd op de lintwo-

ningen, erfwoningen en waterkavels. 

Om de verkeersdrukte te ontlasten, 

stelt men voor om een weg aan te leg-

gen richting de polder Groenwoud of 

een parallelweg die wordt doorgetrok-

ken naar de nieuwe plannen voor de 

Zuidsingel. 

Veel consequenties

Het plan van VLEK is een aanvulling 

op ontwikkelingen die al langere tijd 

spelen in dit gebied; het plan Groe-

newoud, Zuidsingel fase 8 en het 

programma Groen. Blokland verdui-

delijkte dat het plan nog een concept 

is. Er kunnen hierin nog veel keuzes 

gemaakt worden, bijvoorbeeld t.a.v. de 

woningbouw. Maar de intentie is dat 

het plan de andere ontwikkelingen 

versterkt. De commissieleden spraken 

hun waardering uit voor dit initiatief 

van de Kortenhoefse bewoners. Zij 

adviseerden om hierover in gesprek 

te gaan met het college of het ambte-

lijk apparaat om te kijken hoe dit plan 

verder in te passen is. Ook wethouder 

Theo Reijn sprak zijn complimenten 

uit voor de aanpak van VLEK maar 

deelde ook gelijk zijn zorg. Hij is bang 

dat het vertraging oplevert voor het 

plan Groenewoud omdat er nog veel 

bekeken en doorgerekend moet wor-

den. “Die vertraging kun je natuurlijk 

voor lief nemen” meende hij. “Als het 

kwalitatief beter is, dan accepteer je 

een vertraging. Maar het hangt heel 

erg aan elkaar. Het heeft veel conse-

quenties.”

Bomenleed

Een ander be-

spreekpunt op 

de agenda waren 

voorstellen voor 

het kappen en 

vervangen van 

bomen aan de 

Eikenlaan, Beu-

kenlaan en ‘s-

Gravelandsevaartweg in Loosdrecht 

en in de Bergse Horn- en Kuijerpol-

der. Bomenliefhebber Stan Poels (Pv-

dA-GrL) memoreerde dat elk voorstel 

vermindering van het aantal bomen 

gaf, omdat we nooit 100% herplanten. 

Hij hamerde op de eis van 75% her-

planting, die zijn partij samen met 

D66 via een motie in het beleid had 

weten vast te leggen. Ook vroeg hij 

of wethouder Reijn op boomniveau 

wilde aangeven welke bomen verdwij-

nen en waar er herplant wordt. DLP’er 

Alette Zandbergen was benieuwd 

naar welke boomsoorten er terug-

kwamen en wie dat bepaalde. Daarop 

legde Theo Reijn uit dat er vanuit de 

gemeente een voorstel wordt gedaan, 

waaruit de bewoners kunnen kiezen. 

“Gaan we dan ook de namen van de 

wegen veranderen als er geen eiken te-

Bomen moeten lijden

VLEK presenteert eigen plan

rugkomen op de Eikenlaan?” vroeg Nanne 

Roosenschoon (D66) zich af. Nee, dat is 

niet het geval. Verder wilde VVD’er Sieta 

Vermeulen weten wat er met het hout 

wordt gedaan. “Alles wat verkoopbaar is, 

wordt verkocht” antwoorde de wethouder 

haar. Waarbij partijgenoot Martin Vuijk 

het agendapunt filosofisch afsloot met 

de eerste strofe van een lied van Freek de 

Jonge:

Bomen moeten lijden

Bomen hebben pijn

Dat komt omdat mensen

Slimmer dan bomen zijn

Bomen zijn geen denkers

Ze hebben geen benul

Dus, als het tussen boom en mens gaat

Is de boom…

Volle perstribune VLEK

Na twee jaar intensief actievoe-

ren, met als hoogtepunt de suc-

cesvolle Petitie die 7.734 maal is 

ondertekend, heeft burgerinitiatief 

Wijdemeren2020 haar doel bereikt: 

de geplande fusie van Wijdemeren 

met Hilversum is van de baan. 

De gemeenteraad heeft een ‘zienswijze’ 

naar de provincie gestuurd waarin klip 

en klaar staat dat Wijdemeren zelf-

standig blijft. Er komt geen bestuur-

lijke fusie en ook geen ambtelijke fusie. 

Wijdemeren2020 is zeer verheugd met 

dit resultaat, dat ook aantoont dat deze 

vorm van inspraak wel degelijk zin 

heeft gehad en dat de gemeenteraad 

heeft geluisterd naar de inwoners van 

Wijdemeren. Door het voorkomen 

van een ‘snelle fusie’ komen er in maart 

2018 gewoon gemeenteraadsverkie-

zingen, waarbij de inwoners van Wij-

demeren via hun stem democratisch 

kunnen kiezen hoe de toekomst van 

deze gemeente eruit zal komen te zien. 

Zo hoort het ook!

Megaklus geweest

De door Wijdemeren2020 georga-

niseerde petitie heeft een grote rol 

gespeeld in het bereiken van deze 

uitslag en was een duidelijk signaal 

naar de politiek dat 

het draagvlak voor 

een fusie volkomen 

ontbreekt. Wijde-

meren2020 dankt ie-

dereen die zijn/haar 

handtekening onder 

de petitie heeft gezet 

en dankt de vele tien-

tallen vrijwilligers 

zonder wie dit re-

sultaat niet mogelijk 

zou zijn geweest. Het 

distribueren, bezor-

gen, ophalen en ver-

volgens verwerken en 

ontdubbelen van de 

via de formulieren en 

internet ontvangen 

reacties was een me-

gaklus. Het resultaat 

is er echter ook naar.

Waakvlamstand

Het ‘F-woord’ is in-

middels taboe in de Wijdemeerse 

politiek en we hopen dat dit zo blijft. 

Teneinde er zeker van te zijn dat er 

niet alsnog ondemocratische en ver-

keerde beslissingen worden genomen, 

gaat Wijdemeren2020 in de ‘waak-

vlamstand’. Mocht het op een gegeven 

moment dus nodig zijn, dan zullen we 

weer in actie te komen. We blijven de 

Wijdemeerse politiek op de voet vol-

gen! 

Wijdemeren2020 blijft waakzaam
Ontwerpen nieuwe democratie
Dinsdag 28 februari organiseert het 

platform Gemene Goed Gemeenschap 

het Gooi een bijeenkomst over het the-

ma ‘ontwerpen nieuwe democratie’. U 

bent welkom van 19.30 tot 22.00 uur in 

Aterlier Art-to-Join, Kortenhoefsedijk 

86A, Kortenhoef. Graag vooraf aanmel-

den.

Onze lokale democratie is in ontwikke-

ling. Steeds meer wordt geëxperimen-

teerd en gezocht naar nieuwe vormen 

van democratie. Ambitie is een demo-

cratie die politiek en samenleving ver-

bindt en bouwt met de ideeën, kennis en 

initiatieven uit de samenleving. Een de-

mocratie die ruimte geeft aan de groei-

ende behoefte en de vaardigheden van 

burgers om mee te sturen. Op dinsdag 

28 februari gaan wij over dit thema in 

gesprek. Met de inspiratie en de open-

heid van een diversiteit aan kunstenaars, 

gemeenteraadsleden en fracties, bewo-

ners, burgerinitiatiefnemers en onder-

zoekers starten we een ontwerpproces 

naar een lokale democratie van de toe-

komst. De tijd is er rijp voor. Doet u mee 

met de uitdaging om onze democratie 

een nieuwe impuls te geven?  Meldt u 

dan aan via Anne-Marie Poorthuis, 035 

– 6564636 of contact@eigentijdsever-

bindingen.nl

Het team van Wijdemeren2020
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Donker Vechtbrood
heel van € 2.92 

voor € 2,30
half van € 1,46 

voor € 1,15

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

 Voor een verrassend assortiment:

 - BOERENKAAS

 - NOORD-HOLLANDSE KAAS

 - GEITEN KAAS

 - BUITENLANDSE KAAS

 - MINDER VETTE KAAS

 - MINDER ZOUTE KAAS

 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef 

www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Ingezonden brieven 

Met het ingezonden stuk getiteld ‘Nimby’ probeert 

Cor Koster de Vaartwegbewoners, een deel van de 

groep mensen die zich inzetten voor het open hou-

den van het ‘schapenweitje’ op het Ankeveensepad, 

onderuit te halen. In plaats van argumenten aan te 

voeren waarom uitgerekend daar seniorenwonin-

gen nodig zijn, geeft hij af op enkele aangrenzende 

bewoners die zogenaamd het terrein voor zichzelf 

opeisen. Hij beschrijft ons als “…precies dezelfde 

mensen die dertig jaar geleden het hele uitzicht op 

de plas vanaf het Spieghelhuys tot de bunker afge-

sloten hebben voor andere dorpsbewoners door 

aan de Vaartweg hun huizen te bouwen”. Dat klinkt 

goed, maar Cor weet wel degelijk dat dit een valse 

voorstelling van zaken is. Hij weet dat er al jaren 

voordat wij daar kwamen wonen een bouwvergun-

ning was afgegeven voor het stukje grond tussen 

de wasserijbehuizing en het dorp. Echter, er werd 

niets gebouwd totdat 4 bewoners uit de Horn- en 

Kuijperpolder de handen ineensloegen en daar 4 

woningen realiseerden. Dat we door daar te bouwen 

het uitzicht op de plas blokkeerden slaat nergens op. 

Onze tuinen grenzen aan de ‘ijsbaanlegakker’, met 

daarachter de brandweerkazerne en sporthal. Voor 

uitzicht op de plas moet je voorbij de bunker lopen. 

Cor stoort zich aan het feit dat omwonenden protes-

teren tegen woningbouwplannen op een terrein dat 

een natuurbestemming heeft. Wij kunnen zien hoe 

dagelijks velen over het Ankeveensepad wandelen 

en genieten. Het gaat ons om het behoud van die be-

leving, die velen ervaren als uniek. Met ons vinden 

veel dorpsgenoten de voorgenomen bestemmings-

wijziging en woningbouw daar dan ook niks en te-

kenden daarvoor. (Dat kunt u nog steeds doen.) Dat 

telt, niet het in een vals daglicht zetten van mensen 

die er anders over denken. Laten we elkaar voortaan 

met echte argumenten bestrijden.

Bewoners van de Vaartweg; Franck van Zijl, 

Marius Knijff, Piet Kempe en Anne Fortuin

Nimby’s

Maandagavond 9 januari ben ik bij de nieuwjaars-

bijeenkomst geweest waar onze burgemeester een 

toespraak hield waarin de saamhorigheid in onze 

gemeente Wijdemeren aan de orde kwam. Daar-

naast legde de burgemeester erg veel nadruk op 

twee onderwerpen: (1) Wij dienen niet over de be-

woners te praten maar met de bewoners en daar-

naast (2) het speerpunt voor de komende jaren, 

te weten Natuur en Recreatie. Met deze gedachte 

heb ik maandag 16 januari de bijeenkomst bijge-

woond in het Spiegelhuys waar het plan tot be-

bouwing van het Ankeveense Pad werd gepresen-

teerd. Boven elke twijfel verheven liet de architect 

zich van zijn beste kant zien door de tekeningen 

en de ruimtelijke invulling toe te lichten. Hieruit 

kon echter niet de indruk gewekt worden dat dit 

plan bestemd zou zijn voor het Ankeveense Pad. 

Op de vraag of het Ankeveense Pad niet verbreed 

zou worden i.v.m. meerdere verkeersbewegingen, 

moest uiteindelijk toegegeven worden dat de weg 

verbreed wordt om twee auto’s elkaar te laten pas-

seren, echter zonder een wandelpad voor de vele 

wandelaars die dagelijkse de Bommelsteinse route 

lopen. Ook werd door Het Gooi en Omstreken uit-

eindelijk de woorden gebezigd dat er ‘in principe’ 

sociale woningbouw plaatsvindt. Mooie woningen 

met een volledige bovenbouw en parkeerplaatsen 

voor auto’s, terwijl de indruk wordt gewekt dat het 

woningbouw is voor hulpbehoevenden, slecht ter 

been zijnde mensen, die dicht in de buurt van de 

voorzieningen moeten wonen.

De medewerker van de woningcorporatie presen-

teerde met trots het plan en vroeg na afloop van de 

presentatie wat de aanwezigen ervan vonden. Hoe-

wel het gekozen tijdstip van de bijeenkomst (17.00 

uur tot 18.30 uur) wellicht voor velen een bezwaar 

was en er alleen veel ouderen aanwezig konden 

zijn, zal het hem wellicht verbaasd hebben dat er 

veel weerstand was en er voornamelijk tegenwer-

pingen kwamen, ook van de oudere dorpsbewo-

ners die het Ankeveense Pad in zijn oorspronke-

lijke staat willen houden. Het geloof in een succes 

van bebouwing op deze plek was ver te zoeken.

Het was een gedenkwaardige bijeenkomst, vooral 

omdat er erg veel vragen gesteld werden en op-

werpingen gemaakt die bestemd waren voor de 

politiek en niet in deze sessie beantwoord konden 

worden. Een zeer groot deel van bewoners in Ne-

derhorst is er voor om direct na het Spiegelhuys op 

het Ankeveense Pad zo de natuur in te lopen en wil 

dat graag zo houden. Laten we dit ook betrekken  

op wat de burgemeester in zijn nieuwjaarsrede 

heeft gezegd.

Erik Neuteboom 

Bebouwing van het Ankeveense pad

Wat schetst mijn verbazing, als ik op de bijeenkomst 

in het Spiegelhuys over het bouwplan voor het An-

keveensepad fel aangevallen wordt door een notabel 

uit het dorp, die nauw betrokken is bij het plan, en 

door een meneer die ik gelukkig niet ken, met de 

opmerking: “Waar ik me mee bemoeide. Je woont 

toch heerlijk? Gun een ander ook een mooi plekje 

in het dorp.”

“Ik dacht dat ik in een democratisch land woonde, 

waar ik vrijuit mijn mening kan geven, uiteraard 

met argumenten”, was mijn antwoord. Ook de be-

woners die dertig jaar geleden het hele uitzicht op 

de plas vanaf het Spiegelhuys tot de bunker heb-

ben afgesloten door aan de Vaartweg hun huizen 

te bouwen, kregen er in het artikel van Cor Koster 

van langs. Het had Cor Koster gesierd als hij het hele 

en ware verhaal over de bouw van die huizen aan 

de Vaartweg had verteld. Ook deze mensen hebben 

het recht te vertellen wat zij van de bouwplannen 

vinden. Het verhaal van Anne Fortuin, dat uitvoe-

rig geciteerd wordt door Cor Koster; “hondenuitla-

ters die straks de priemende blikken van senioren 

op zich gericht weten als hun hond ook maar een 

teken van aandrang vertoont voor hun keurig vil-

laatje” was waarschijnlijk humoristisch bedoeld. 

Een beetje gevoel voor humor kan ook geen kwaad 

Cor. Waarschijnlijk kwam dat niet goed uit. Ik ga er 

gemakshalve vanuit dat Anne Fortuin dat nooit als 

serieus argument heeft willen gebruiken om tegen 

het plan te zijn.

Voor alle duidelijkheid, ik gun iedereen het mooiste 

plekje om te wonen in het dorp, alleen vind ik de lo-

catie voor zoveel huizen op het Ankeveensepad niet 

de geschiktste plek, dit is een prachtig stukje natuur 

van ons dorp, voor ons allemaal.

Theo Janssen, Dammerweg 15G

Waarom bemoeienis met bouwplan?

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

J.F. van Heumenhof 22 • 1241 DK Kortenhoef
035 - 656 42 00 • 06 - 51062530

Gordijnen en Raambekleding 

laminaat, PVC, tapijt, vinyl 

Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 

tel. 035-6562680
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Politiek DOOR: MARK HILBERTS

Vorige week waren alle leerlingen 

en hun ouders uitgenodigd om lek-

ker te komen opwarmen tijdens een 

stamppotavond op de Warinschool. 

Aan deze uitnodiging is massaal ge-

hoor gegeven en de ‘Ridderzaal’ zat 

al snel helemaal vol. Het is ook su-

percool, als je zomaar ’s avonds met 

je vrienden op school mag komen 

eten! 

Nadat meester Peter iedereen had ver-

welkomd en met een mooi gedicht 

de waarden van onze school had toe-

gelicht, konden we beginnen aan de 

hutspot of boerenkool en overheerlijke 

worst. Allemaal gemaakt door slagerij 

Janmaat uit Hilversumse Meent. Onder 

het eten was er volop gelegenheid om 

lekker bij te kletsen en te genieten van 

de fijne sfeer. Hieruit blijkt wel weer dat 

Warin meer is dan een school. Saam-

horigheid, betrokkenheid en oog voor 

elkaar zijn belangrijke punten die op 

deze avond heel mooi samen kwamen. 

Aan het einde van dit 

schooljaar gaat de huidige 

directeur Peter van den 

Doel met pensioen. Om 

een zo goed mogelijke 

overdacht te kunnen rea-

liseren, is Ronald de Moor 

inmiddels aangesteld als 

zijn vervanger. Meester 

Ronald was er die avond 

uiteraard ook bij om met 

de ouders kennis te maken. 

Ronald is samen met het 

team bezig om de puntjes 

op ons moderne onderwijs 

te zetten. Daarnaast is hij 

in de weer geweest met een 

volledig nieuwe website die 

na afloop van het eten werd 

gepresenteerd. Aan deze 

website is een app gelinkt 

die ouders op hun telefoon 

kunnen zetten om geen nieuws te hoe-

ven missen, super handig! De nieuwe 

website is vanaf nu voor iedereen te be-

kijken op: www.warinschool.nl.

Als u meer informatie wilt over de 

Warinschool, kunt u bellen met 0294-

251351 of 06-46189749 of mailen naar 

directie@warinschool.nl.

De Warinschool houdt je warm! 
Collecte Leger des Heils
In de week van 28 november t/m 3 de-

cember 2016 heeft de Nationale Col-

lecte van het Leger des Heils plaatsge-

vonden. In de plaatsen Kortenhoef en 

Loosdrecht van de gemeente Wijde-

meren heeft deze collecte het bedrag 

van respectievelijk € 639,65 en € 940,19 

opgeleverd. Het Leger des Heils Korps 

Hilversum wil hiervoor alle gevers en 

collectanten hartelijk dankzeggen voor 

hun bijdrage of inzet.

Praisedienst 29 januari
Tel je zegeningen! Dit is het thema van 

de Praisedienst in de Willibrordkerk te 

Nederhorst den Berg op zondag 29 janu-

ari. De praisedienst is een laagdrempelige 

dienst met als spreker ds. Evert-Jan van 

Katwijk van de Protestantse Gemeente te 

Nederhorst den Berg. De muziek wordt 

verzorgd door de band Living Letter uit 

Wapenveld. De dienst begint om 16.00 

uur en vanaf 15.30 uur is er gelegenheid 

om vast een kopje koffie, thee of limona-

de te drinken. Voor de jongste kinderen is 

er oppas en de oudere kinderen kunnen 

in de knutselhoek terecht. Na de dienst is 

er onder het genot van een hapje en een 

drankje nog gelegenheid om na te praten. 

U bent allen van harte uitgenodigd!

NEDERHORST DEN BERG – Op de 

informatiebijeenkomst van woning-

coöperatie Het Gooi en Omstreken 

over de bouwplannen voor senio-

renwoningen aan het Ankeveense 

pad waren voor- en tegenstanders 

afgekomen. In een volle zaal in het 

Spiegelhuys vertelden projectma-

nager Pieter Smeijer en architect Ed 

van Rosmalen van H en E architecten 

dat ze tijdens de vorige bijeenkomst 

in 2016 goed geluisterd hebben naar 

de kritische opmerkingen over het 

eerste ontwerp.

“Er ligt een prachtig plan om ouderen zo 

lang mogelijk zelfstandig te laten wonen 

in de nabijheid van het centrum van het 

dorp”, meende Pieter Smeijer. Niet de 

urgentie voor de bouw van de senioren-

woningen, maar de locatie is het punt 

waarover de meningen diep verdeeld 

zijn. Sinds begin jaren negentig zijn er al 

concrete plannen voor woningbouw op 

het ‘schapenweitje’ aan het Ankeveense 

pad. Vier colleges behandelden ooit een 

voorstel, maar groen licht kon er nooit 

gegeven worden.

Kritisch bevraagd

Architect van Rosmalen werd door 

de zaal kritisch bevraagd over de 31 

geplande parkeerplaatsen bij de 12 

woningen. Door omwonenden wordt 

gevreesd dat dit ten koste gaat van een 

goede toegankelijkheid op het maar 

smalle Ankeveense pad. Ook voorziet 

men onveilige situaties voor wande-

laars. Van Rosmalen vertelde dat de 

plannen voldoen aan alle verkeersnor-

men en dat er tevens een voorziening 

is gecreëerd om te kunnen keren. Zelfs 

een vrachtwagen kan in de insteekha-

ven een draai maken. Een aantal bewo-

ners van het Ankeveens pad kon zich 

dat niet voorstellen en wezen de ar-

chitect op de smalle berm en de diepe 

sloot die er langs ligt. 

Pieter Smeijer was op de hoogte dat er 

over de natuurwaarde van de (bouw)

locatie aan het Ankeveense pad ver-

schillend gedacht wordt. Maar Smeijer 

meende nu een plan te presenteren dat 

geheel passend is in de omgeving. Hoe-

wel – op enkele details na – het plan 

zo goed als uitgewerkt is en volgens 

planning de eerste bewoners in 2019 

de sleutel krijgen, wees Smeijer erop 

dat het aan de gemeenteraad is om een 

knoop door te hakken. Een mevrouw 

merkte daarbij op dat de details al zijn 

ingevuld voordat de besluitvorming 

heeft plaatsgevonden. 

Wethouder van Henten lichtte toe dat 

het zeer urgent is dat er snel sociale 

huurwoningen voor senioren worden 

gebouwd. Meer dan 1000 senioren 

(60+) zijn immers op zoek naar een 

betaalbare huurwoning in Wijdeme-

ren. Uitdrukkelijk stelde Van Henten 

dat er in Nederhorst den Berg nauwe-

lijks alternatieven te vinden zijn voor 

nieuwbouw. De kritiek op de voortij-

dige presentatie van de plannen wuifde 

de wethouder weg: “Het past in onze 

nieuwe werkwijze om de plannen eerst 

te presenteren alvorens er besluitvor-

ming plaatsvindt.” 

Piet Ambachtsheer van de ouderen-

bond ANBO toonde zich na afloop po-

sitief over de informatie- bijeenkomst. 

Er is volgens hem voldoende draagvlak 

voor de bouw van seniorenwoningen. 

Ook de provincie staat volgens Am-

bachtsheer welwillend tegenover de 

plannen. Over de natuurwaarde van 

het Schapenweitje aan het Ankeveense 

pad is hij duidelijk: “Deze is beperkt.” 

Ook de andere ouderenbonden delen 

de mening van Ambachtsheer. “Wij 

kennen de cijfers over de noodzaak van 

woningbouw voor senioren. En vanuit 

het verleden weten we dat de bouw-

locatie vroeger een baggerstortplaats 

is geweest”, aldus de voorzitter van de 

overkoepelende ouderenbonden, Cor 

Bouw seniorenwoningen Ankeveense pad 
geen gelopen race

Koster. Buurtbewoner Anne Fortuin ver-

telde na afloop dat de bezwaren over de 

bouwplannen aan het Ankeveense pad 

niet alleen gaan om de discussie over de 

natuurwaarde, maar ook over de beleving 

van de ruimte in het gebied. Hij meldde dat 

1850 inwoners een petitie tegen de plannen 

op het Ankeveense pad hebben getekend. 

Deze handtekeningen zullen binnenkort 

overhandigd worden aan een vertegen-

woordiger van de gemeente Wijdemeren. 

Ondertussen wijst niets erop wat de impas-

se over de bouw van de seniorenwoningen 

zou kunnen doorbreken, behalve een be-

sluit van de Raad. In februari staat daar de 

wijziging van het bestemmingsplan wéér 

op de agenda! 

Projectmanager Pieter Smeijer (li) 

en Wethouder Betske van Henten (re) 

in discussie met de zaal. 
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Familieberichten

Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 12.00 uur. De opmaak van de advertentie 
kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc bestand) opsturen voor maandag 
12.00 uur. Tarieven € 0,53 per mm per kolom in zwart/wit en € 0,69 per mm per kolom 
in full-color. Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

Biljartclub Keu 60+ zoekt ver-

sterking. Op 3 niveaus biljar-

ten op di.-, wo.,- en do.middag 

in sporthal Eikenrode, Loos-

drecht. Vr. vrij spelen. Meldt u 

aan:06-24435899.

DE SPOTFABRIEK. Kijk voor 

de data van alle activiteiten 

van Spotjes, Spotpourri, Open 

Atelier, Handwerkatelier op 

www.despotfabriek.nl

Kom gezellig bridgen  op don-

derdagavond om 19.30 uur bij 

Bridgeclub Wijdemeren; lo-

catie Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 

035-6561131.

Kort nieuws

Ingezonden brieven 

Zondag 22 januari golfde een ware tsunami 

schaatsliefhebbers over Ankeveen heen. Zoals 

altijd wanneer Koning Winter even een zuchtje 

vrieskou heeft uitgeblazen, komen de waag-

halzen als lemmingen uit alle hoeken en gaten 

tevoorschijn om de schaatsbehoefte te bevre-

digen. Met betrouwbaar ijs is daar niets mis 

mee. Het lijkt me echter voor de IJsclub enorm 

frustrerend om te zien hoe al die mensen het ijs 

aan gort trappen terwijl je als club pas open kan 

wanneer je de veiligheid van de mensen waar-

borgt. 

Een aantal mensen in het dorp boden voor geld 

parkeer- en opstapplaatsen naar de polder aan. 

Wellicht interessant voor de belastingdienst 

maar niet voor de IJsclub. Nee, het meest ver-

velende lijkt me, dat de bereikbaarheid van het 

dorp in het geding is. Je zal maar een arts of een 

van de hulpdiensten met spoed nodig hebben. 

Ik zie de kop in de krant al voor me: ‘Hulpdien-

sten te laat’ en reken maar, dan is Leiden echt 

in last. Waar zijn al die draaiboeken om tijdens 

een vorstperiode uit te rollen? Geen verkeersre-

gelaar, dranghekken, rijrichtingen of politie valt 

deze zondagochtend te ontdekken. Bereikbaar-

heid is de verantwoordelijkheid van de gemeen-

te. Neem die dan ook! En o ja, om er alvast in 

te komen, bij een periode met mooi weer doet 

het fenomeen zich ook voor. Maar dan bij de 

verschillende waterkanten zoals de groenstrook 

aan De Zuwe. Gemeente let op uw zaak!

G.A.M. van den Burg

Och Ankeveen toch

Op 11 januari stond in het Weekblad Wijdeme-

ren dat de paardenbakken bij ons bedrijf aan de 

Cannenburgerweg verwijderd moeten worden. De 

rechtbank heeft het hoger beroep dat wij hiertegen 

hadden aangespannen ongegrond verklaard. En 

dat klopt niet in onze beleving. Ook onze advocaat 

vindt dat wij goede argumenten hebben, daarom 

gaan wij een herziening aanvragen.

Sinds 1980 staan de paardenbakken op ons ter-

rein. Deze waren eerst omheind met bielzen, maar 

omdat dit door de chemicaliën slecht was voor 

het milieu, heeft mijn vader in mondeling overleg 

met de ambtenaren van de toentertijd gemeente ’s-

Graveland de bakken in ’94 netjes opgeknapt. Op 

die voorwaarde mochten de bakken blijven staan. 

Sindsdien staat er een houten hekwerk omheen. 

Niemand heeft er last van maar toch moeten ze 

nu van de gemeente weg omdat de grond agrari-

sche doeleinden heeft. We mogen er wel vee laten 

lopen, maar dan omheind met een afrastering. Een 

draadje mag, maar een houten omheining niet. We 

mogen slechts één bak blijven gebruiken, maar dat 

werkt niet. We hebben ook een uitloopbak en lon-

geerbak nodig voor ons bedrijf. Mensen die geen 

paardenliefhebbers zijn, kun je niet goed aan het 

verstand brengen waarom dat zo belangrijk is. 

Ons bedrijf is echt een familiebedrijf dat is op-

gericht door mijn opa en al honderd jaar bestaat. 

Toen de mensen vroeger met de postkoets reden, 

kwamen ze hun paarden hier omruilen. Mijn va-

der, Dirk Brouwer, heeft hier sinds ’48 al paarden 

gehad. Zelf ben ik de derde generatie. Wij gebrui-

ken de bakken om onze paarden te trainen. Zo 

traint een van mijn dochters hier voor de regionale 

dressuurkampioenschappen. Zij wil straks samen 

met mijn andere dochter het bedrijf overnemen. 

De vierde generatie zit dus ook al in ons bedrijf. 

Maar door deze gang van zaken worden we als zelf-

standigen naar de knoppen geholpen. 

Eigenlijk willen we gewoon met rust gelaten wor-

den en ons bedrijf verder voortzetten. Dit wordt 

belemmerd door de gemeente terwijl zij al wel 36 

jaar, sinds 1980, profiteren van de onroerend goed 

belasting die wij betalen voor de paardenbakken. 

Dit werd ook niet belast als agrarische grond. Dan 

hebben we al die tijd voor joker extra geld betaald. 

Freek Brouwer

Gemeente profiteert van WOZ-waarde 
paardenbakken Brouwer

Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
1 Cor. 13 : 13

Bedroefd en geschokt, maar tegelijkertijd ook dankbaar voor 

Frederik Egbert Jan ten Barge
Fred

* 19 februari 1928                                                      † 19 januari 2017

 Wim en Marjan
 Jeroen, Annemiek, Sam, Lina

 Gerrit

 Katrui en Marie-Louise
 Josse, Diede, Max, Luuk, Daan

 Leon en Bea
 Marijn

T.a.v. Familie ten Barge

Nederhorst den Berg.

 

Met nieuws voor Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef en Nederhorst den Berg in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht

Adverteren:  www.weekbladwijdemeren.nl
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Post ’s-Graveland

Nieuws van de brandweer
Donderdagmiddag 19 januari om 10 voor 

half 2 kregen wij de melding assistentie 

ambulance op het Stichtse End in Anke-

veen. Omdat wij op dat moment op de ka-

zerne waren zaten wij binnen 2 minuten 

op de weg richting het opgegeven adres. 

Via de alarmcentrale kwam door dat er 

een man diverse keren door het ijs was ge-

zakt en daarbij letsel had opgelopen. Hij 

lag wel op de kant, maar kon door de pijn 

en onderkoeling geen kant meer op. Daar 

aangekomen lag de man inderdaad op de 

kant nabij de Ankeveense ijsbaan. Om bij 

hem te komen moesten wij wel een slootje 

over. Door middel van een plank kwamen 

wij bij de man en hebben hem in een red-

dingsbrancard gelegd en naar de andere 

kant van de sloot gedragen. Daar lag in-

middels een thermodeken klaar waar de 

man werd ingerold en daarna met de red-

dingsbrancard naar de gereedstaande am-

bulance gebracht. Daar werd de tempera-

tuur van de man gemeten: 32,4 graden! 

Met spoed is de man overgebracht naar 

het AMC. Deze reddingsactie haalden het 

landelijke nieuws. 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers! Wil 

je een dinsdagavond meekijken op onze 

oefenavond? Ben je tussen 18 - 40 jaar? 

Kijk op: www.kombijdebrandweer.nl of 

bel een keer voor meer informatie of een 

afspraak! 06-10318369 (na 18 uur en niet 

op zondag)

Het Weer DOOR: JOOP GLIJN

Midden vorige week ontwikkelde 

zich boven Europa een sterk hoge-

drukgebied, dat ook zijn invloed had 

boven ons land. Bijna gelijktijdig be-

reikte een noordwestelijke stroming 

via de Noordzee het westen van ons 

land. Als gevolg hiervan ontstond er 

tussen de beide luchtdruksystemen 

een z.g. blokkade, waardoor het ho-

gedrukgebied op zijn plaats bleef 

liggen. Door deze situatie is het in 

ons land al geruime tijd heel rustig 

winterweer. 

Overdag met temperaturen van even 

boven het vriespunt en ’s nachts lichte 

tot matige vorst. De verwachting is dat 

dit zich ook volgende week zal hand-

haven. Het afgelopen weekend konden 

vele liefhebbers genieten van dit bij-

zonder fraaie winterweer. Sterker nog, 

er werd op de Ankeveense plassen op 

goed, maar nog zeer  onbetrouwbaar 

ijs, al geschaatst. Echter geheel op ei-

gen risico. Helaas ontstond er een ijs-

gekte met alle gevolgen vandien. 

 

Weerstation ‘de Arend’

Om meer te weten te komen over de 

weersituatie boven ons land, had ik 

midden vorige week een gesprek met 

Kortenhoever Jos Werkhoven. Hij is 

de enthousiaste eigenaar van weer-

station ‘de Arend’. Jos is afkomstig uit 

Amsterdam en verhuisde in 1978 naar 

Kortenhoef. Als verwoed schaatser 

had hij dat jaar het geluk dat hij een 

strenge winter trof, waardoor hij al 

schaatsend de hele waterrijke omge-

ving leerde kennen. Hij genoot ervan 

met volle teugen. Sinds die bijzondere 

kennismaking met zijn nieuwe woon-

omgeving, is hij zich steeds meer gaan 

interesseren in het weer. Aanvankelijk 

was zijn interesse jaarlijks nog toege-

spitst op de vraag of er in ons plas-

sengebied geschaatst kon worden. Te-

rugblikkend op de periode vanaf 1978 

tot heden, bleek ondanks de verreden 

Elfstedentochten in 1985 en 1997, het 

aantal winters dat er geschaatst kon 

worden beperkt te zijn geweest. Toch 

nam zijn belangstelling voor zowel het 

klimaat, als het dagelijks weer toe. Het 

gevolg was dat hij in 2002 besloot om 

achter zijn woonhuis, met behulp van 

apparatuur, dagelijks het weer te gaan 

meten. Daarmee ontstond Weerstati-

on ‘de Arend’, genoemd naar het weg-

getje waarlangs Jos en zijn echtgenote 

wonen, met als logo een fraai ontwerp 

van een arend. 

Hij meet dagelijks de buitentempe-

ratuur, incl. de grondtemperatuur (3 

cm. boven de grond), de luchtvoch-

tigheid, de hoeveelheid neerslag en 

de luchtdruk. Die gegevens verzendt 

hij dagelijks naar ‘Weer actueel’ en 

‘Meteoconsult’. Dit doet hij dermate 

nauwkeurig, dat zijn weerstation als 

zeer betrouwbaar bekend staat. Tij-

dens het interview vertelde Jos me dat 

wanneer het hoge drukgebied boven 

ons land vijftig kilometer hoger had 

gelegen, de kans op een Elfsteden-

tocht heel groot was geweest. Ik had 

ook een vraag over de opwarming van 

de aarde. Deze ontwikkeling plaatste 

ik tegenover de situatie dat er vorige 

week in Rusland een temperatuur 

werd gemeten van 38 graden onder 

nul. Hoe is dit met elkaar te rijmen? 

Zijn antwoord hierop was eigenlijk 

simpel: Bij de ontwikkelingen van het 

klimaat spreken we over de langere 

termijn, terwijl het weer dagelijks aan 

veranderingen onderhevig kan zijn. 

Ondanks de opwarming van de aarde, 

kunnen extreme situatie 

zich altijd voordoen.

Bijzondere 

zonnevlekken

Over de situatie dat 

we het een lange peri-

ode moesten stellen met 

winters waarin niet ge-

schaatst kon worden en 

al twintig jaar wachten 

op een Elfstedentocht, 

vertelde Jos dat hij er-

van overtuigd is dat 

de zon ons weer beïn-

vloedt. Volgens hem 

heeft dit te maken met 

het aantal zonnevlek-

ken op de zon. Ter ver-

duidelijking laat hij een grafiek zien 

met daarop een regelmatige reeks 

van driehoeksdiagrammen. Daarop 

is af te lezen dat er over een bepaald 

tijdvak sprake was van een oplopend 

aantal zonnevlekken, gevolgd door 

een afnemend aantal. Tijdens een 

periode van veel zonnevlekken is het 

warmer en bij weinig zonnevlekken 

is het kouder. In die laatste fase zitten 

we nu. In het verleden bleek steeds 

dat we in die periode een ijsperiode 

hadden. Overigens was het Galilei die 

het aantal zonnevlekken op de zon al 

bijhield. Wat zijn weerstation betreft 

vertelde Jos me lyrisch te zijn over 

de mogelijkheden die de computer 

de weerdeskundigen en weerstations 

tegenwoordig biedt, namelijk dat alle 

variaties van het weer en dat zijn er 

duizenden, met behulp van een com-

puter kunnen worden samengevat tot 

een simpel getal. Hierdoor zijn er fan-

tastische computerprogramma´s over 

het weer tot ontwikkeling gekomen.

Jos Werkhoven en zijn weerstation ‘de Arend’

Schaatsen in de regio 

Schaats- of natuurliefhebbers, die graag 

uitgebreid geïnformeerd willen worden 

over het weer, en of en waar er geschaatst 

kan worden, beveel ik zijn website van 

harte aan. Het is een grote bron van infor-

matie: www.dearend.nl/weer.

Kan het nog Hollandser..?
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Gezondheid

We doen het ieder jaar weer: 

starten met goede voorne-

mens. We willen nu echt af 

van die overtollige pondjes 

of stoppen met roken. Klinkt 

het u bekend in de oren?

BRAVO

Binnen de bedrijfsgezond-

heidszorg wordt gebruikge-

maakt van de term BRAVO 

dat staat voor Bewegen, Roken 

(niet), Alcohol (matigen), Voe-

ding en Ontspanning. Allemaal 

activiteiten die de gezondheid 

bevorderen. Bij het maken van 

goede voornemens is de ‘O’ van 

ontspanning, het nemen van 

tijd en aandacht voor jezelf, het 

ondergeschoven kindje. Jam-

mer, want door meer aandacht 

te hebben voor ontspanning 

kunnen burn-out en stress ge-

relateerde klachten verminde-

ren. Om in drukke tijden toch 

een vorm van rust te creëren, 

worden vaak antidepressiva-, 

slaap- of kalmeringstabletten 

voorgeschreven. Meestal is dat 

een kortstondige 

oplossing. 

Alternatief

Yoga kan heel goed 

bijdragen aan ont-

spanning. Bij stress en stress-

volle situaties leer je op te 

merken wat er in je lichaam en 

geest gebeurt. Het inzicht dat je 

daardoor krijgt, leidt vaak tot 

een ander gedrag waarbij ont-

spanning meer aandacht krijgt. 

Ontspanning 

Bunnik: ‘Voor 2017 wens ik 

u goede voornemens toe met 

aandacht voor ontspanning. 

Dan volgen de andere voorne-

mens vanzelf!’ 

Resia Bunnik, werkzaam bin-

nen de Bedrijfsgezondheids-

zorg is gecertificeerd Yoga-

docent en geeft Hatha Yoga in 

Kortenhoef (www.santosaha-

thayoga.nl). 

Goede voornemens voor het nieuwe jaar:

BRAVO!

Kortenhoef – Het Voedings-

centrum adviseert al jaren 

vette vis omdat dit goed is 

voor de hersenen en je licha-

melijke gesteldheid. Maar 

wat men niet zo snel weet, is 

dat niet alleen de vette vis-

soorten gezond zijn, maar 

ook de niet-vette vis is super-

gezond en heeft een positief 

effect op zowel lichaam als 

geest.

De veelheid van Omega-3 

vetzuren, DHA en EPD zor-

gen voor een positief effect op 

de lichamelijke gezondheid. 

Deze gezonde onverzadigde 

omega-3 vetten verminderen 

de kans op hart- en vaatziekten 

en helpen het cholesterolge-

halte te laten dalen. Ook zijn er 

aanwijzingen dat omega-3 vet-

ten het risico op hoge bloed-

ruk, dementie en andere her-

senaandoeningen verkleinen. 

Naast deze goede vetten levert 

vis veel waardevolle voedings-

stoffen zoals eiwitten van hoge 

kwaliteit, vitamines en mine-

ralen. Van nature krimpen de 

hersenen op oudere leeftijd 

langzaam. Het regelmatig (1-2 

keer per week) eten van vis 

voorkomt deels dit hersenvolu-

meverlies. Het maakt dan niet 

uit of je vette vis eet of niet-

vette vis. 

Wat is vette vis?

Vette vis bestaat voor meer dan 

10% uit vet: makreel, haring, 

zalm, paling, heilbot, sardien, 

forel.

Matige vette vis bevat 2 tot 10% 

vet: baars, schol, tong, tonijn, 

zeewolf, zeeduivel.

Magere vis heeft een vetper-

centage van minder dan 2: ka-

beljauw, schelvis, wijting, kool-

vis.

Gezonde hersenen met vis

Hatha yoga, 

Mindfulness,

Coaching, 

Gezondheidsprogramma’s 
(Sleep Well en Minder Stress)

Santosa Hatha Yoga

Santosa Hatha Yoga 
Emmaweg 86 1241 LJ Kortenhoef
e-mail resiabunnik@gmail.com

mobiel 06 31572566   
www.santosahathayoga.nl

Goede verzorging van jezelf 

maakt dat je je beter voelt. 

Dit geldt ook als je ziek bent. 

Daarom organiseert stich-

ting Look Good Feel Better in 

samenwerking met schoon-

heidsspecialisten voor de 

tweede keer de landelijke ac-

tie Geef een glimlach cadeau. 

Vanaf zaterdag 4 februari, We-

reldkankerdag, geven schoon-

heidsspecialisten door het hele 

land gratis verwenmomenten 

aan vrouwen met kanker. De ac-

tie duurt de hele maand februari. 

Het geeft energie

“Uiterlijke verzorging bij kan-

ker is veel belangrijker dan de 

meeste mensen denken.” Inge-

borg vertelt over haar ervaring 

met het verwenmoment. “Tij-

dens mijn behandelingen tegen 

borstkanker merkte ik dat ik 

het vertrouwen in mijn lichaam 

was kwijtgeraakt. Het verwen-

moment was voor mij echt een 

moment voor mijzelf. Even in 

het nu zijn en gewoon genieten 

van de liefdevolle aanraking van 

de schoonheidsspecialist en ont-

spannen. Ik was verrast over het 

effect dat dit verwenmoment op 

mij had. Ik voelde me weer he-

lemaal Ingeborg. Deze ervaring 

gun ik iedereen! Het geeft je 

energie.” 

Bij u in de buurt

Alle deelnemende schoonheids-

specialisten stellen minimaal vijf 

verwenmomenten beschikbaar. 

Via www.geefeenglimlachca-

deau.nl. kunnen vrouwen met 

kanker zich aanmelden bij een 

schoonheidsspecialist bij hen 

in de buurt. Alle deelnemende 

schoonheidsspecialisten staan 

op deze website, onder andere 

The Skinbar in Kortenhoef.

Schoonheidsspecialisten ver-
wennen vrouwen met kanker

Collecte Hersenstichting 
Onze hersenen kunnen we niet missen, ook niet een beetje, geen 

dag. Er zijn tal van aandoeningen van de hersenen die ons het 

leven moeilijk kunnen maken. Epilepsie, Multiple Sclerose, de-

mentie, Parkinson, migraine en tal van andere nare ziekten vin-

den hun oorsprong in defecten in onze hersenen. En niemand 

van ons kan er zeker van zijn dat zijn of haar hersenen het hele 

leven gezond blijven. De Hersenstichting zet alles op alles om 

hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen 

en patiëntenzorg te verbeteren. Daar is natuurlijk ook geld voor 

nodig. Ook dit jaar komen daarom weer collectanten bij u aan 

de deur, in de week van 30 januari tot 4 februari, weer of geen 

weer. En mocht u de collectant missen, uw gift is ook welkom 

op IBAN NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. De Hersenstichting.
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Het Neurotherapie Centrum 

Hilversum wenst u een geluk-

kig, gezond en fit 2017 toe! 

Per jaar besteden we honder-

den euro’s aan het gezond hou-

den van ons lijf, maar waarom 

eigenlijk niet aan het verkrijgen 

van een gezond brein? Want 

het brein is het Centraal Station 

van al ons functioneren, als dit 

beter werkt, gaat alles beter! 

Als u dat wilt bereiken, biedt 

het NCH uitkomst, namelijk 

neurofeedbacktrainingen om 

de hersenen in optimale con-

ditie te krijgen. Goed voor uw 

brein en ook nog eens leuk om 

te doen! 

Dus wilt u beter slapen? 

Minder angstig zijn? Beter con-

centreren? Minder stress? Oude 

patronen doorbreken? En we-

ten hoe neurofeedback werkt? 

-  Bezoek dan de OPEN DAG 

‘Train uw brein’ op zondag 29  

januari om 12.00 uur, 

 graag vooraf aanmelden! 

-  Maak gebruik van de 

  GRATIS INFO/PROEFSES-

SIE en ervaar hoe het werkt 

om een aantal minuten ge-

traind te worden.

-  Laat de SPECIALE ACTIE 

niet lopen: een braincheck 

met 10% korting, actie geldig 

t/m 31 maart 2017. 

Voor info www.neurotherapie.

nl of bel 035 - 628 68 95.  

Open dag ‘Train uw Brein’ bij NCH

Gezondheid

Geert en Rilana Venneman 

vormen een jong, dynamisch 

echtpaar dat goed op elkaar 

is ingespeeld en samen het 

bedrijf Linnerie Annelies 

Bedden runt. “Wij kunnen 

alles vertellen over goed en 

gezond slapen. 

In de showroom van ca 300m2 

kunnen mensen kennismaken 

met onze zeer uitgebreide col-

lectie bedden en bedtextiel. 

Wij gaan heel gericht te werk. 

Eerst gaan we met een kop 

koffie aan tafel zitten om te in-

ventariseren wat de klant no-

dig heeft. Van daaruit gaan we 

op zoek naar de juiste oplos-

sing. Ons concept bestaat uit 

een mix van merken met een 

brede prijsopbouw. Ter aan-

sluiting hierop hebben we een 

volledig en compleet meetsys-

teem voor de veeleisende sla-

per. Dit betekent dat wij voor 

iedereen een goed advies op 

maat kunnen geven en altijd 

oplossingsgericht te werk kun-

nen gaan. Voor een bezoek aan 

onze showroom kunt u altijd 

voor de deur gratis parkeren 

op eigen terrein en zo naar 

hartenlust komen shoppen  in 

onze veelzijdige collectie.

Linnerie Annelies Bedden

Rading 46A  1231 KB Loos-

drecht, 035 - 582 36 68, info@

linnerieannelies.nl

Openingstijden: dinsdag t/m 

zaterdag 10.00 - 17.30 uur

De nacht bepaalt uw dag

Zorgaanbieders in de re-

gio Gooi & Vechtstreek en 

Eemland slaan de handen in-

een om transferverpleegkun-

digen en (huis)artsen sneller 

van dienst te zijn bij het vin-

den van de juiste zorg voor 

hun patiënten. 

Met de website Verwijshulp.

nl bieden zij dagelijks een 

actueel online overzicht van 

beschikbare plaatsen voor tij-

delijk verblijf of wonen met 

zorg in de regio Gooi & Vecht-

streek en Eemland. Het gaat 

vooralsnog om een samen-

werking tussen Amaris Zorg-

groep, HilverZorg, Inovum 

en Vivium Zorggroep. Andere 

zorgaanbieders zijn welkom 

om mee te doen. Vorige week 

vond de officiële lancering van 

Verwijshulp.nl plaats in Ter-

gooi Ziekenhuis. 

Op één plek

Op Verwijshulp.nl vindt de 

verwijzer snel en eenvoudig 

de juiste zorg voor zijn patiënt 

op één plek, bijvoorbeeld bij 

een acute zorgvraag, een on-

houdbare situatie thuis, tijdens 

ziekte of na een ongeval. De 

verwijzer kan zoeken voor een 

woning of een kamer voor tij-

delijk verblijf, op specialisme 

(bijvoorbeeld crisisplaatsen 

of palliatieve zorg), locatie en 

postcode. Hierdoor wordt veel 

tijd bespaard en kan direct 

contact opgenomen worden 

met de zorgaanbieder die de 

juiste plaats beschikbaar heeft. 

Zo zorgen de samenwerkende 

zorgaanbieders met elkaar dat 

de patiënt zo snel mogelijk de 

juiste zorg krijgt.

Samenwerkende zorgaanbieders 

Lancering Verwijshulp.nl

aannemersbedrijf

HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254  035-6563680

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

Ben je uitgekeken op de mu-

ren van jouw huis, dan kun je 

ook eens denken over het na-

tuurlijke product leem. Leem 

is een bouwmateriaal dat be-

staat uit drie hoofdbestand-

delen namelijk zand, leem en 

water. 

Leem heeft unieke eigenschap-

pen die door geen enkel an-

der type stucwerk geëvenaard 

worden. Leemstuc heeft een 

vocht- en warmte regulerende 

functie. Bijkomend voordeel 

is dat je leem zelf kunt stucen. 

Wil je graag eens oefenen met 

basisleem en leemfinish op een 

heuse muur? Op vrijdag 10 & 

zaterdag 11 februari en op vrij-

dag 10 & zaterdag 11 maart 

organiseert de Leemshop uit 

Hilversum in samenwerking 

met Bed & Breakfast Floris V 

uit Kortenhoef een tweedaag-

se praktijk workshop tussen 

9.30 en 16.30 uur. De praktijk 

workshop wordt gegeven op 

De Kwakel 10 in Kortenhoef 

en is voor iedereen; particulier 

en professional. De kosten be-

dragen € 275,00 per persoon 

inclusief koffie, thee en lunch. 

Inschrijven kan door een be-

richt te sturen naar info@leem-

shop.nl.

Tweedaagse praktijk 
workshop Leemstuc
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Bij Beeld en Geluid in 

Hilversum zijn er in de voor-

jaarsvakantie leuke work-

shops voor kinderen vanaf 9 

jaar. 

Zo kun je van 18 februari t/m 

5 maart dagelijks de workshop 

‘presentatie- en interviewtech-

niek’ volgen. Deze workshop 

die is ontwikkeld in samen-

werking met het NOS Jeugd-

journaal. Wil je meer weten 

over wat nieuws is en hoe het 

wordt gemaakt? Bezoek dan op 

21 of 28 februari de ‘Jeugdjour-

naal Masterclass’. Nick Renooij 

en Lysette van Geel vertellen 

je er dan van alles over en je 

kunt ook zelf vragen stellen. 

Na afloop is er tijd voor hand-

tekeningen en foto’s. Kijk voor 

meer informatie op www.beel-

dengeluid.nl.

Bij Beeld en Geluid in Hilversum

Workshops voor kinderen

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

Koninginneweg 26 • 1241 CT Kortenhoef • tel.: 035 - 656 23 70
www.dewitaanhangwagens.nl

* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

Uitjes

Op vrijdagavond 27 januari 

draait de japanse film ‘An’ in 

het Filmhuis. An (A Sweet 

Taste of Life) is de nieuwe film 

van de Japanse regisseur Na-

omi Kawase geinspireerd door 

het gelijknamige boek van de 

Japanse schrijver Tetsuya Aki-

kawa.

Sentaro runt een bakkerswin-

keltje waar hij dorayaki ver-

koopt Japanse pannenkoekjes 

gevuld met ‘An’, een zoete ro-

debonenpasta.

Wanneer Tokue, een oude en 

ietwat spirituele vrouw aan-

biedt hem te helpen in de keu-

ken, accepteert hij dat schoor-

voetend. Tokue blijkt

met veel liefde en aandacht 

overheerlijke ‘An’ te kunnen 

maken. Met dank aan haar ge-

heime recept komt de kleine 

bakkerij tot bloei en ontstaat er 

een bijzondere vriendschap.

De film wordt vertoond in het 

gebouw van de Vecht & Ang-

stel Kerk, Rijksstraatweg 139 te 

Loenen aan de Vecht. Inloop 

vanaf 19.30 uur, de film start 

om 20.00 uur. De toegang is 

gratis, maar een bijdrage om 

de kosten te dekken wordt ge-

waardeerd. Na afloop is er een 

hapje en drankje.

Filmhuis Loenen

Op 9 februari organiseert 

de Sterrenwacht Gooi en 

Vechtstreek een lezing door 

Dr. Henk Olthof over de 

nieuwste inzichten in ko-

meetonderzoek. 

Henk Olthof heeft sterren-

kunde gestudeerd in Gronin-

gen en is gepromoveerd in het 

ruimteonderzoek. Tot begin 

2007 was hij werkzaam bij 

ESA/ESTEC in Noordwijk en 

nauw betrokken bij de ontwik-

keling van experimenten voor 

de  wetenschappelijke satellie-

ten van ESA. De lezing wordt 

gehouden om 20.00 uur op de 

1ste verdieping van het Be-

zoekerscentrum van Natuur-

monumenten, Noordereinde 

54b in ’s-Graveland. Toegang 

is gratis voor leden. Niet-leden 

betalen € 3,-. 

Lezing komeetonderzoek
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Zondag 29 januari komen Buurman en 

Buurman naar Theater De Dillewijn. 

Niet echt natuurlijk, maar je kunt wel 

komen genieten van hun avonturen op 

het witte doek. Buurman en Buurman 

vieren hun 40-jarig jubileum met een 

compilatie van 7 nog niet eerder ver-

toonde afleveringen. Aan nieuwe klusi-

deeën geen gebrek. Al 40 jaar zijn ze de 

beste vrienden en steeds verzinnen ze 

nieuwe handigheidjes om het leven nog 

leuker te maken. Ze zijn klunzig maar 

nooit chagrijnig! Ook als het mislukt 

en het een puinhoop wordt blijven 

ze positief. Zo zien we ze bezig met 

het klussen aan de badkamer en 

met het maken van een supergrote 

sinaasappelpers. Niets is te gek voor 

Buurman en Buurman! 

Aanvang 15:30 uur. 

Toegang: € 5,00. 

Kaarten via www.dedillewijn.nl

Theater De Dillewijn

Buurman en Buurman

Literatuur

Wie kent niet de prachtige gedichten 

Erlkönig, Willkommen und Abschied 

en de briefroman Die Leiden des jun-

gen Werther? De periode van Sturm 

und Drang waarin het gevoel het uit-

gangspunt was. 

De literatuur en muziek uit deze tijd, 

van Goethe en Schubert, staat op 

donderdag 9 februari centraal bij een 

avond van Kunst aan de Dijk in het 

Oude Kerkje van Kortenhoef. 

Daarbij wordt muziek van Franz Schu-

bert (1797-1828) uitgevoerd door Noé 

Inui en Vassilis Varvaresos, gelardeerd 

met gedichten en verhalen van Johann 

Wolfgang von Goethe (1749 – 1832), 

voorgedragen door actrice Chiara Tis-

sen. Noé Inui en Vassilis Varvaresos 

zijn geliefde bekenden van Kunst aan 

de Dijk Kortenhoef en 

treden nu op met Chi-

ara Tissen (1964). Zij 

volgde de acteursop-

leiding aan de Toneel-

academie Maastricht. 

Behalve als actrice 

werkt ze ook als do-

cent tekstbehandeling, 

als stem- en spraak-

coach en als docent 

Duits. Ze publiceerde 

drie romans. Aanvang 

20.15 uur, kaarten via 

info@kunstaandedijk.

nl of www.kunstaand-

edijk.nl

Kunst aan de Dijk Kortenhoef presenteert

Goethe en Schubert
Vassilis Varvaresos piano |  Chiara Tissen voordracht |  Noé Inui viool

Concert Kunst aan de Dijk 

9 februari Goethe en Schubert 
Repair Café Loosdrecht
Op 4 februari is er van 10.00 - 13.30 uur 

weer een Repair Café bij Bibliotheek 

Gooi en meer vestiging Loosdrecht. De 

slogan van het Repair Café is: ‘Weggooi-

en? Mooi niet!’ Hebt u kapotte huishou-

delijke apparaten of een blouse waar de 

knoop vanaf is? En lukt het u niet zelf om 

het te herstellen? Dan kunt u terecht bij 

het Repair Café. Onze handige vrijwilli-

gers kunnen u (kosteloos) helpen om 

bijvoorbeeld uw huishoudelijke appara-

ten of kledingstuk te helpen repareren. 

In de bibliotheek in Loosdrecht is ook 

een inzamelpunt voor lege cartridges en 

een Jekko, waarin u lege batterijen, spaar-

lampen en kleine elektrische apparaten 

die echt niet meer te repareren zijn, kunt 

inleveren.

Het Repair Café is iedere 1e zaterdag van 

de maand.

KORTENHOEF – Zaterdag 14 ja-

nuari lanceerde uitgever Bullseye 

Publishing in ’t Akkoord het boek 

‘Brainstorm’ van Joke Goudriaan. In 

het boek beschrijft Joke haar erva-

ringen nadat zij de diagnose hersen-

tumor kreeg.

Zo’n drie jaar geleden, eind 2013, kwam 

Joke Goudriaan onverwacht in een 

nachtmerrie terecht. Haar leven kwam 

volledig op z’n kop te staan. Joke kreeg 

een aanval waarbij ze niet goed uit haar 

woorden kon komen en een maand 

later kreeg zij de diagnose hersentu-

mor. Een ongeneeslijke vorm, met een 

levensverwachting van hooguit drie 

jaar. De toekomst leek opeens kort en 

onzeker. De klap was heftig, maar ge-

sterkt door haar vechtlust ging Joke 

niet bij de pakken neerzitten. Samen 

met haar man Jan ging zij op zoek naar 

de beste behandeling. Via haar ouders 

kreeg Joke een artikel uit het Refor-

matorisch Dagblad onder ogen, dat lo-

vend schreef over een behandeling in 

Duitsland waarbij chemotherapie werd 

gecombineerd met hyperthermie. Deze 

warmtetherapie ondersteunt de che-

mokuur waardoor de tumor slinkt. Het 

is in Duitsland een veel gebruikte toe-

passing, maar in Nederland kwam Joke 

niet voor deze behandeling in aanmer-

king. Daarom besloot zij haar heil over 

de grens te zoeken en reisde zij gedu-

rende een jaar voor negen gecombi-

neerde kuren naar de Helios-kliniek in 

Hüls. De palliatieve behandeling sloeg 

aan. De tumor is nu klein en houdt zich 

stil. Joke is nog steeds ziek, maar de si-

tuatie is stabiel. 

Bijzonder levensverhaal

Al die tijd was echtgenoot Jan van 

Veldhuizen Jokes steun en toeverlaat. 

Hij vergezelde haar bij alle bezoeken, 

onderzoeken en opnames. Samen 

vormden zij een team. Jan plaatste ook 

de blogs die Joke schreef op internet. 

Voor ze ziek werd hield Joke al dagboe-

ken bij en toen de tumor zich aandien-

de had ze veel te schrijven. Het gaf haar 

rust om de dingen aan het papier toe 

te vertrouwen. Het gaf grip op de situ-

atie. Door haar verhalen ook in blog-

vorm te delen, kon ze de mensen om 

haar heen makkelijker meenemen in 

het ziekteproces. Gevoed door de posi-

tieve reacties op de blogs, besloten Joke 

en Jan begin 2016 om ze in boekvorm 

uit te brengen. De blogs beschreven 

immers een bijzonder levensverhaal, 

waaraan zij ondanks alle ellende 

ook goede herinneringen hadden. 

En wie weet kon het een ander 

helpen. Zo publiceerden zij in ei-

gen beheer het boek ‘Mevrouw u 

heeft een hersentumor’. Gaande-

weg bleek echter dat marketing 

en pr een vak apart is. Omdat de 

verkoop niet echt van de grond 

kwam, namen zij contact op met 

uitgeverij Bullseye Publisher, die 

direct enthousiast was.

Feestelijke lancering

De inhoud van het boek bleef 

hetzelfde, maar de lay-out, cover 

en titel werden gewijzigd. En af-

gelopen zaterdag was de lancering 

van ‘Brainstorm’ in een volle zaal 

in ’t Akkoord. Familie, vrienden 

en collega’s waren aanwezig om 

de heruitgave te vieren. In een 

huiselijke sfeer, met een feestelijk 

en positief tintje. Een stijl die vol-

gens de uitgever ook terugkomt in de 

schrijfwijze van Joke Goudriaan. Met 

haar humor, zelfspot en relativerings-

vermogen weet zij het zware thema 

toch draaglijk te maken om te lezen. 

Waarbij de onderliggende boodschap 

is dat ‘t lotgenoten kracht kan bieden. 

Haar verhaal sterkt om de moed niet op te 

geven. Hoe moeilijk het ook lijkt. 

Brainstorm | Joke Goudriaan | Bullseye Pu-

blishing | ISBN 9 789491 920349 |€ 21,50 

|De opbrengst is bestemd voor stichting 

STOPHersentumoren.

Joke Goudriaan brengt boek ‘Brainstorm’ uit
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Het was weer een spannen-

de zondag bij Rijvereniging 

Nederhorst den Berg op ma-

nege Laanhoeve. Er waren 

wedstrijden voor het beha-

len van het A-diploma en in 

de N-Klasse.

Als eersten gingen zestien 

jonge ruiters van start bij de 

wedstrijd voor het behalen 

van het eerste diploma: het A-

diploma. Aan alle ruiters was 

de opdracht om bij de proef 

voldoende punten te behalen, 

zodat ze vanaf nu in de ‘echte’ 

wedstrijden mogen starten. 

Het werd een geweldige dag, 

want alle 16  slaagden. Fenna 

Hogguer, Eline den Braber, 

Daria Buldach, Marit Willig, 

Moyra Puttenaar, Sophie Wil-

lig, Benthe Voorbij, Lois Flem-

ming, Kim Gijzen, Emma de 

Graaf, Yolet Overweel, Tess van 

der Loo, Tamar Doornheim, 

Sofie van der Loo, Sophie De-

langhe en Sanne Huizinga. Al-

lemaal van harte gefeliciteerd! 

In de wedstrijd van vandaag 

startten vervolgens vijftien 

deelnemers in de beginners-

klasse N-Dressuur: de N–Klas-

se 1. Zij hebben allen al eerder 

hun A-diploma behaald. Na de 

N-Klasse volgt klasse B, daarna 

L en daarna M… Jurylid Tanja 

van de Bosch en haar schrijf-

ster Merel Stuur beoordeelden 

ook deze groep en kwamen tot 

de volgende uitslag: ·1: Roos 

Warnier op Kivado met 123,5 

pnt. 2: Iris Treur op Ankie met 

123 pnt. 3: Sara de Jong op Held 

met 123 pnt. 4: Julia Springer 

op Joy met 122,5 pnt.

Daarna de elf deelnemers in 

de N-Klasse 11. Hier kwamen 

Tanja en Merel tot de volgende 

uitslag: ·1: Fenna van Gulik op 

Wobke met 121 pnt. 2: Rosa 

Stuur op Nienke met 119,5 pnt.

3: Amber van Loy op Appie 

met 119,5 pnt.

Wederom hartelijk dank aan 

alle mensen die geholpen heb-

ben bij deze wedstrijden. Uiter-

aard de juryleden, maar ook de 

voorlezers van de proeven. Met 

name Sylvia Looman, die bijna 

alle proeven heeft voorgelezen. 

De ringmeesters, de mensen 

van het wedstrijdsecretariaat, 

de fotograaf, de spreekstal-

meester en de mensen achter 

de bar. Graag tot ziens bij de 

volgende wedstrijd: De Pas de 

Deux op 18 februari.

Wedstrijden Rijvereniging 

TOP OCCASIONS MET 3-12 MND  GARANTIE  
Clio Expression 5drs roodmet. 01-2013 30000 km €  11000,- 

Clio Expression Tce  5drs zwartmet. 01-2010 99000 km €  8600,-

Clio Dynamique dci  3drs grafi tmet. 07-2006 120000 km €  7450,-

Megane Estate Expression dci   d.blauw 11-2005  117000 km €  7000,-

Megane Estate Tech Road1.6    zilvermet. 12-2005  118000 km €  4250,-

Megane Estate Tce-Bose beigemet. 11-2012 28000 km  €  17600,-

            Natuurlijk is bij ons de NIEUWE  SCENIC ook aanwezig

Laguna Estate 1.8 Dynamique   blauwmet. 03-2004    134000 km €  4250,-

Kadjar Intens Tce-130 roodmet. 07-2015 7000 km €  27500,-

Espace  2.0 Expression d.blauwmet. 02-2006 105000 km €   9750,-

Dacia Lodgy Prestige 115 blauwmet. 11-2013 45000 km €  12750,-

Kia Sportage 2.0   LPG             zilvermet. 08-2006 131000 km €  6400,-

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Schouten Groen B.V.
H o v e n i e r s b e d r i j f

ontwerp, aanleg, onderhoud, schuttingen, (sier)bestrating,
polyester, plantenbakken, vlonders, vijvers, waterpartijen

Loodijk 9, 1243 JA ‘s-Graveland • Tel.: 035 - 656 00 61 • Fax: 035 - 656 18 80
www.schoutengroen.nl • E-mail: hoveniers@schoutengroen.nl

www.klaverstuyver.nl

Egidius Blocklaan 33 Kortenhoef
Tel.: 035-656 08 88 • E-mail: info@klaverstuyver.nl

Wij verzorgen:
• Bedrijfsadministraties
• Jaarrekeningen
• Aangiftes inkomstenbelasting
• Aangiftes vennootschapsbelasting
• Adviezen
• Startersbegeleiding
• Begeleiding van internet boekhouding

Sport DOOR:  CEES STALENHOEF

Woensdag 1 februari is er 

van 10.00 tot 12.00 uur in 

Bibliotheek Gooi en meer 

vestiging Loosrecht weer een 

Digicafé. 

Digicafé in bibliotheek
Deze keer geeft specialist di-

gitale bibliotheek Jan de Jonge 

uitleg over streaming van mu-

ziek, televisie en films.

Muziek wordt de laatste ja-

ren steeds meer beluisterd 

via streaming muziekdiensten 

zoals Spotify, Napster en Dee-

zer. Ook zijn er veel streaming 

televisiediensten beschikbaar 

met abonnementskosten zo-

als  Netflix en Videoland, of 

kosteloos zoals Youtube. Tij-

dens het Digicafé krijgt u 

een overzicht van de diverse 

streamingdiensten en wordt er 

ingegaan op de praktische toe-

passingen. Welke apparatuur 

is geschikt voor het gebruik 

van deze diensten en wat zijn 

de kosten?

De Digicafés worden in sa-

menwerking met Seniorweb 

georganiseerd. Tijdens een 

Digicafé kunt u gewoon bin-

nenlopen met vragen over de 

PC, tablet, E-reader of smart-

phone. Iedereen kan en mag 

elkaar helpen. Dat is de be-

doeling van deze ochtenden. 

U bent van harte welkom. De 

toegang is vrij.

Bekijk onze website:
www.stalenhoef-bouwbedrijf.nl

Op zoek naar een bouwbedrijf
met BOUWGARANT?

Een afspraak is zo gemaakt:
telefoon 0294 - 25 74 88

restauratie

onderhoud

verbouwen

nieuwbouw
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Het was ‘slechts’ een maandfinale van 

10 van Rood, maar het had de allure 

van een wereldtitelgevecht K1. Met 

het door hem opgezette Eye of the 

Tiger van Survivor  probeerde Edwin 

Hilhorst zijn jongste broer Jaap te im-

poneren. 

DOOR:  MARC DEGEKAMP 

En ook tijdens de ‘stare down’, maar 

zeker tijdens de partij bleek Jaap daar 

niet van onder de indruk. Die bleef 

kalm, ook toen Edwin op punt van 

uitgaan stond. Hij liet daarmee Jaap 

in leven die uiteindelijk aan het lang-

ste eind trok en net als december ook 

januari op zijn naam schreef. De laat-

ste carambole was dus voor Jaap. De 

eerste van het jaar 2017 legde Oscar 

Schouten op het biljart die in de eer-

ste ronde van de derde Hilhorst, Bert, 

won. Hij werd uiteindelijk 3e door in 

de troostfinale te winnen van René 

van Houten die zijn beste partij in de 

eerste ronde speelde waarin hij Peter 

Spoor versloeg. Voor de overige deel-

nemers was slechts een bijrol weg-

gelegd, zij gingen met weinig punten 

naar huis. Anders dus dan de gebroe-

ders Hilhorst waarvan ondanks de 

animositeit tijdens de partij de neu-

zen aan het einde van de avond weer 

dezelfde kant op stonden. Volgende 

ronde is op 2 februari, aanvang 21.30 

uur in het Wapen van Ankeveen.

Biljarten in Ankeveen

Tien van Rood 

Sport DOOR:  AD VAN BENSCHOP EN MARC DEGEKAMP 

Voetballen in ’s-Graveland

S.V. ’s-Graveland 2 bekert door
Het 2e elftal heeft zich met een 

6-1 overwinning op Geinburgia 

2 geplaatst voor de volgende be-

kerronde. Paul Kwantes was met 

de 1-0 en 3-1 belangrijk voor het 

team van Peter van Boeijen en Wim 

Miltenburg. 

In de slotfase scoorde ook Taeke Bak-

ker 2 keer. Lasse Spall en Jessy de Birk 

(vrije trap vanaf 44 meter!) zorgden 

voor de overige van het halve dozijn 

treffers. 

Senioren

De generale repetitie voor de hervat-

ting van de competitie aanstaande zon-

dag (14.00 uur thuis tegen TOG) werd 

door het 1e met 0-1 gewonnen van 

Brederodes. Vincent van Vuure zorgde 

voor de enige treffer. JO19-1 spelers 

Job Romviel en Daan Stricker (debuut) 

speelden elk een helft mee met de 

hoofdmacht. Komende zondag spelen 

naast het 1e ook het 2e en 3e thuis. 

Jeugd

De teams die zaterdag op kunstgras 

waren ingedeeld hadden het geluk te 

mogen voetballen en JO9-4M was daar 

een van. Ondanks het vriesweer was 

het om 9.00 uur lekker voetbalweer en 

de leuke wedstrijd tegen Spakenburg 

eindigde in 4-4. Aan het einde van de 

dag speelde JO17-1 de laatste wedstrijd 

van de dag uit bij Almere FC JO17-1 en 

het startte de nieuwe competitie uitste-

kend met een knappe 2-3 overwinning. 

Samenwerking met AZ

Volgende maand ondertekenen we de 

overeenkomst met AZ om de in de 

winterstop overeengekomen samen-

werking met de betaald voetbalorga-

nisatie te bekrachtigen. De samenwer-

king heeft als doel om de ontwikkeling 

van het jeugdvoetbal te verbeteren en 

AZ zet haar kennis en ervaring hier-

voor in. 

Maurice van der Wilt 

Voetbalacademie

Maurice van der Wilt (oud-speler van 

Spakenburg en nu spelend voor 3e di-

visionist Stedoco uit Hoorn) organi-

seert vanaf zondag 12 februari met zijn 

voetbalacademie techniektrainingen 

voor jongens en meisjes tussen 7 en 14 

jaar. Inschrijven via www.mauricevander-

wiltvoetbalacademie.nl en dat kan tot vrij-

dag 27 januari.

Op een koude donderdagavond 

op Meerzicht speelde Nederhorst 

zijn eerste (oefen)wedstrijd in 2017. 

Tegenstander was het in de 3e klasse 

zaterdag uitkomende Zeewolde. 

Het veld was door de aanhoudende 

vorst wat moeilijker bespeelbaar maar 

beide ploegen probeerden er wel een 

wedstrijd van te maken. Zeker voor de 

rust werd er van beide zijde aardig ge-

voetbald. Na de winterpauze was het al-

lemaal nog wat onwennig en wat zoeken 

voor de thuisploeg. De vlak na de rust 

opgelopen 0-1 achterstand werd vlak 

voor tijd via Jesse omgezet in de juiste 

1-1 eindstand van dit duel onder leiding 

van scheidsrechter Van der Wilt. Een 

nuttige en noodzakelijk wedstrijd zo 

vlak voor de competitiestart van aan-

komende zondag. Nederhorst speelt 

dan om 14.00 uur thuis tegen het lastige 

Baarn. Hierbij heeft Nederhorst nog wat 

goed te maken na de bij de competitie-

start met 2-1 verloren uitwedstrijd.

Senioren

Nederhorst 2 verloor met 2-0 in Am-

sterdam voor de beker van AFC en is 

daardoor uitgeschakeld. Men was niet 

de mindere maar het scoren blijft een 

probleem. Nederhorst 4 speelde maar 

8 minuten de competitiederby tegen ‘s-

Graveland 3. Na de snelle voorsprong 

via Jeroen van de Burg bleven sommige 

‘s-Graveland spelers helaas dusdanig 

grof commentaar leveren op de arbitra-

ge dat de scheidrechter besloot om het 

duel te staken. 

Jeugd

JO17-1 moest voor het eerst aantreden 

in de voorjaarscompetitie tegen het ster-

ke Loosdrecht JO17-1. Na de snel opge-

lopen achterstand van 0-2 werd het een 

kansloze 1-5 nederlaag. JO11-1 startte 

beter en versloeg in een leuke wedstrijd 

Laren met 5-2. De meisjes O13 verplet-

Voetballen in Nederhorst

Nederhorst 1 speelt gelijk in oefenwedstrijd
terden Baarn met maar liefst 16-1. JO8-1 

won in een spannend duel in en tegen Loos-

drecht met 4-5.

Laatste week inleveren 

oude elftalfoto’s 

Al gecheckt op de namenlijst op de website 

of jij ook wordt genoemd in het VVN 50 ju-

bileum boek? Is dit nog niet het geval, stuur 

ons dan deze week nog een elftalfoto waar 

zowel jouw naam als de namen van de ove-

rige elftalspelers op vermeld worden en wij 

zorgen ervoor dat ook jouw team wordt op-

genomen in ons historisch overzicht. 

Voor info www.vvnederhorst.org

Nieuws Club 4711
Uitslag BV Geinburgia 

– Biljartclub 4711: 5-9

Vrijdag 20 jan.: T. Boots 

– J. Vrijburg 0-3, T. He-

melrijk – M. Boelhou-

wer 0-3, N. de Vries – M. Zieleman 0-3, 

T. Bakker – J. van Greuningen 2-0, K. Bijl 

– B. Worp 3-0

Uitslag wintercompetitie biljarten 

Zaterdag 21 jan.: J. van Greuningen & 

M. v.d. Velden (18 pt.), W. Clements & K. 

Jacobs (16 pt.), J. van Wijnen & M. Ziele-

man (2 pt.). Stand aan kop: K. Jacobs 

2-20, M. v.d. Velden 2-20, W. Clements 

2-18

Uitslag BV Overmeer – BV De Lieberg: 

10-4. Donderdag 19 jan.: J. Kloosterman 

–   Dhr. H. Alberts 3-1, M. Verlaan – H. 

v.d. Horst 1-3, P. van ‘t Klooster – P. Ka-

balt 2-0, W. Lam – Mw. H. Alberts 3-0, H. 

Stalenhoef – P. Kabalt 2-0

Programma

Donderdag 26 jan. 19.30 uur: onderlinge 

competitie BV Overmeer, zaterdag 28 

jan. 16.00 uur: maandtoernooi biljarten, 

maandag 30 jan. 19.30 uur: wintercom-

petitie Biljartclub 4711 

Openingstijden 

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur (ook voor niet-leden) 

Judoclinic Anicka van Emden
Ryu ’t Gooi Sport organiseert zondag 26 

maart een judoclinic. Deze clinic wordt 

gegeven door Anicka van Emden, me-

daillewinnares bij de Olympische Spe-

len in Rio 2016. Anicka was de enige Ne-

derlandse judoka die tijdens deze Spelen 

een medaille won. Deze topjudoka komt 

naar Ryu ’t Gooi Sport! Judoschool Ryu 

’t Gooi Sport is gevestigd in Kortenhoef 

(De Fuik) en Bussum. Meer informatie: 

www.ryugooi.nl.
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Ondanks waarschuwingen voor onbetrouwbaar en onveilig ijs, waren er vorige 

week genoeg waaghalzen op de Ankeveense Plassen te vinden. Wijdemeren van 

boven maakt met een drone dit mooie plaatje van de vroege schaatsers.
Wijdemeren in Beeld
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Zondag 29 januari wordt de Oogzorg 

Briljant Koppelcross verreden op 

het schitterende parcours van GWC 

de Adelaar aan het Kininelaantje te 

Hilversum.

Het parcours is dit jaar geheeld vernieuwd. 

Zo is er een lange pittige zandstrook met 

een 180 graden bocht gemaakt en zijn er 

diverse nieuwe kombochten. Spectaculair 

is ook een ‘gat’, waarin je eerst steil naar 

beneden duikt, even onzichtbaar bent om 

vervolgens weer tevoorschijn te komen. 

Na 1 uur wedstrijd zal de winnaar van de 

Zilveren Helm, beschikbaar gesteld door 

de Polijstspecialist uit Hilversum, bekend 

zijn.

Jonkies en oudjes

De organisatie is in handen van de wiel-

erverenigingen GWC de Adelaar uit Hil-

versum en Rennersclub de Eendracht uit 

Loenen a.d. Vecht. Deze koppelcross is 

de traditionele afsluiting van het veldrit-

seizoen in Midden Nederland. Er wordt 

gereden in koppels van 40- en 40+ ren-

ners. Na de start door ‘jonkies’ nemen na 

één ronde de ‘oudjes’ het over. En ga zo 

maar door. De prijsuitreiking vindt na 

afloop plaats in de kantine van GWC de 

Adelaar. Naast bloemen en bekers voor de 

eerste 3 koppels, is er voor elke renner een 

herinneringspenning. En natuurlijk de 

Zilveren Helm. Wie gaan Micha de Vries 

en Mattijn Motshagen opvolgen? Na de 

wedstrijd is er ook een gratis loterij. Elke 

renner en elke bezoeker ontvangen hier-

voor een lot. Tijdens de prijsuitreiking 

zullen de winnaars getrokken worden 

van prachtige prijzen. Publiek is van harte 

welkom. 

Rennersinformatie

Ook dit jaar zal er een sterk veld staan bij 

de Oogzorg Briljant Koppelcross. Dit pe-

loton, in combinatie met het mooie par-

cours van GWC de Adelaar, zorgt voor 

een waar spektakel. Wat te denken van 

Micha de Vries, die in Adelaarrenner Ro-

derik Egberink een hele sterke koppelge-

noot heeft gevonden. Micha keert terug 

na een lange blessure en wil laten zien dat 

hij het fietsen niet verleerd 

is. Een absoluut konings-

koppel is ook Jordy Beuker 

en Ad Guldemeester. Jordy, 

hoofdsponsor van GWC 

de Adelaar, rijdt zeer regel-

matig top 10 tijdens lan-

delijke wedstrijden, terwijl 

Ad riant aan kop gaat in de 

Midden Nederland Com-

petitie. Veel verwachten 

we ook van Dick en Johim 

Ariesen. Vorig jaar eindig-

den zij op een hele mooie 

tweede plek. Beide renners zijn eerzuchtig 

genoeg om nog een stapje hoger te willen. 

Een mooie ereplaats verwachten we ook 

voor het koppel Michiel Jansen en Marco 

Ehlert. Als eerstejaars junior reed Marco 

diverse keren in landelijke wedstrijden 

naar een mooie klassering. En met de sta-

biele Michiel moet dit koppel ver kunnen 

komen. En als u denkt, de Koppelcross is 

alleen een mannenaangelegenheid, dan 

hebt u het mis. Diverse dames staan aan 

de start, waaronder Adelaarrenster Kim 

van Loenen, die samen met Rob van de 

Hoek, een van de parcoursbouwers, zal 

rijden. De kleuren van de Eendracht 

zullen o.a. verdedigd worden door Nico 

Oord, samen met Twan van Rooyen. Rai-

mond Knip zal deze keer rijden met kop-

pelgenoot Bart de Veer. 

Oogzorg Briljant Koppelcross 2017
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